






চিত্র 

কবিরাজি-শিক্ষ। | 
00 ওগেচ | 8 আপ খে 

ভুশখ্ধন্ন জ্ডাঙ্গা । 

সপ্তদশ সংক্ষরণ । 

৫ গল্িক্তিতভ ওল গন্ডিশ্পোম্ষিভ্ 1১ 

0 

গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাণ্ত, পপ্যারিন্ কেমিক্যাল্ সোসাইটী,” 
“সার্জিক্যাল এড সৌসাইটী” / লগ্ন ), “সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল 

ই্ডাইী” (খৃশুন', “কেমিক্যাল সোসাইটা” / আমেরিকা) 

প্রস্তুতি [ সভার সদন্ত, দিল্লা--“বলোয়ারিলাল 
আয়র্বেছটবিদ্যালয়ের* ভূতপূর্র্ব পরীক্ষক, এবং “সচিত্র 

টাক্তারিশিক্ষা,» “সাচত্র সুক্রত-সংহিতা,” 
“সচিষ্ুপ'রচর্যযা-শিক্ষাপ্ট শপাচন ও বুহ্িযোগ” 
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মুখবন্ধ ৷ 

আধুর্ধেদ চিকিৎসার প্রতি (দিন দিন বে পুনর্বর সাধারণের মনো" 

যোগ আকুষ্ট হইতেছে, ইহা অবশ্ই সৌভাগোর ধিষয় বলিতে হইবে। যে 

সকল অসাধারণ গুণবলে আধুর্ষেদীদ চিকিৎসা সমুদয় চিকিতসাং শার্বদানীয়, 
সেই সমস্ত বংশ অব্গঙ হঠবার জন্ত, সন্প্রত সঞ্লেই যেন ব্যগ্র হহয়া 

উঠিমাছেন। কিন্ত আযুর্বেদশান্ত্রের সমুদান্র গ্রন্থই সংস্কৃত ভাখায় লিখিত। 

দবিদ্র ভারতালীর পক্ষে অর্থকরা বিদ্যা ইংরাজী শিক্ষার উপর সংস্কৃত 

অধ্যয়নের অবকাশ ঘটিয়া উঠে নাঃ স্ৃভরাং তাহারা £নই অভিলাষ পুরণ 

করিতে সদর্থ হচ্ছেন না । সাধাংণের এই অন্থ্তধি। দুব কত্ববাব ভন্ত ঘদও 

কতিপয় নহাত্সা কতকগুলি সাক্গবাদ আঘুর্বেদগ্র-্থর প্রচার করিরা, 

সংস্কতানভিজ্ঞ বাক্তিগণের আধুব্বেদ-শিক্ষাসম্বন্ধে অনেকটা সুবিধা করিয়া, 

দিয়াছেন, তথাপি বর্তমান সময়ে কাহারও বন্ছুদংখাক খিবিধ গ্রন্থ অনু 

শীলনের উপযুপ্ত অবকাশ ন! থাকায়, সেইপকল পুস্তকদ্ধারা তাহারা উপবুক্ত 

স্বধা প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং এখন প্রায় অধিকাংশ লেঃকেই বাঙ্গাল! 

তাষাপ্র নিখিত একথাঁনি মাত্র গ্রন্থের সাহাঁধ্যে এই চিকিৎ্পাশাস্ত্রের যাবতীয় 
জ্ঞাতব্য (ত্ষয় 'মবগত হইতে একান্ত অভিলাষা; কিন্তু তান পুস্তকের 
ভাঁববশতঃহ তাহ'রা-_নিতাস্ত ইচ্ছাসত্বেও এই চিকিৎসাশান্ত্রের ব্ুহস্ত | 

অধগত হইতে না পারয়া, অত্যন্ত অন্ুত্ধা ভোগ করিতেছেন । বস্ততঃ এই | 
রোগপ্রবণ ভারতবাসার পক্ষে প্রত্যেক গৃহস্থেরই চিকিৎ্পাত্বিন্নে বুৎপত্তি ূ 
থাক। নিতান্ত আবশ্তক হইক্সাছে, যেহেতু প্রায়শঃ চিকিৎ কশুন্ স্থানবাসী- । 

ৃ 
| 

কী ১৬ শস্পিল্ছ লপিটীটি আলি পি পিসি শপ পল সি পপ লা পি শা ও; আত ক জি নল 

সপ আন স্পা পস্পসী ক:ল১ 

[দিগকে উপধুক্ত চিকিৎসক অভাবে এবং দবিদ্রদিগকে চকিৎসোপষোগী 
অর্থের অভাব বশত: দারুণ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হইতে দেখা বায় । | 

আমি এইসমত্ত বিবেচনা করিয়া, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সহজে চিকিৎস! বিষয়ে 
জানলাভের উপায়বিধানের নিমিত্ত “সচিত্র কবিরাজি-শিক্ষা নামক এই পুস্তক | 

পা 
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(%০ 9 
শা. আপ এ পপ শপ শিপ পাপা শি শাশাশিশাঁা শী শীাশটীশ শী শাকিলা শী স্প্প্পীপ্ল আপা শশা ৮ পিপিপি পেশী সস শপ সস 

খা'ন সঙ্কলিত করয়ী ছ ॥ ইহাতে যথাক্রমে স্থাস্থারক্ষা, ০1গ পরাক্ষা, 

রোগের নিদান, «ক্ষণ ও চিকিৎ্া”পালী, কোগধিশ্ষে এষধ-গ 

পথ্যাপথা, পাচন, গুঁষধধ, তৈল মোদক, মকরধবজ গুভৃতি গুস্তত 

নিম, এবং ধাত্ব!দির শোধন, জারুণ, মার এভৃতি সমুদায্স বিষয়ই সখি 

সহিকে্শিত কর ভইরণছ । আধুর্বেধপশা স্্রভন্ন তন্ন গ্রস্থ এক একট 

কহুসখ্যক ওউধষধ দিস জাহে 5 তন্ধ্যে যেসকল ওষধ প্রায় সবল টি! 

বাবার করি থাতবেন এবং যেসকল গুষব আমব] পুরুষানুক্রমে 

করিয়া লক্ষ লক্ষ স্থলে তাহাশ্রে উপকারি "1 পরীক্ষা করিয়া আ 

এই গুনে সেই ১স্ত পখর্ষিত ষধই সন্ুতশিত কতা হইয়াছে ॥ 

অথবা] কদাচিৎ বাব 5 অপরীক্ষিত ওধষধগুল ইচ্ছা বক পরঠাঁগক 

অধক কি, গাঁধারণ বাত্তিমান্তই যাহাতে কেবল এইপুত্তকের চা 

কাহারও কোন উপদেশ »1 লইয়ও_ চিকিৎসা করিতে পকেন, 

থানিকে জর্ধত্োোহাবে তছুপযুন্ত করিবার ভন্য বিশ্বেরূপে চেষ্ট প 

বলতে পারি না, ৫্টিত বিষয়ে কতদুখ কৃতকাধ্য হইতে পারয়াছ। 

ইছ| ছ্বাব! গত্যেক গ্হস্থই যদি চি'বৎদাকাষে। বুুৎপ্ভ্তি লাভ করি 

পরিবার গের এবং নিজর শরীর নীরোগ বখিতে পারেন, তাহ! 

আমাব এই পা শ্রম সদল পোধ করব। 

পরিশেমে নিতান্ত কৃতজ্ঞতার সহিত জানাঁইতেছি যে, আমার 1 

আফুর্ষেদাদ বি ধশাক্্রবিশাব্দ স্থপ্িত ও সুচিকিৎসক শুধুক্ত হহি 

শান্ত্রী কবিবাজ মহাক্য়, এই পুস্তকের সঞ্কলন ও সংশোধন বিষ 

বিশেষ সাহায্য করিয়।ছেন। 

কলিকাতা, 
জ্নগেন্দ্রনাথ অনগুপ্ত কবির 

১৩০১ সাঞ্, কাণ্তিক 1 

ফুট. 



সগুদশ সংক্ষরণের বিজ্ঞাপন | 

কবিরাজ-শক্ষার সপ্ুাশ সংস্করণ প্রবাশিত হইল । এবার ইছা। পারশশিষ্ট- 

অধ্য'রে কালাঁজ্বেব* চিকিৎসা বিস্তু -বুপে জিবিগ স ন্বেশিত হতয়াছে। আশা 

কথ) হহাতি টিকিংসা শিক্ষাণীর ও চিকিংশকগণেও বপেষ উপক্কাব হহবে। 

মহন ব্যয় সন্রশেব জন্য পুগকের শ্রাঙার ৪ কিপিত বুদ্ধ হইয়াহে। তগাপি 

ঠ মত, , পানা %& ৪ / | 2 ৃ [বু এছ বগান পুত /  ১৫ই 

শন্দিত পাল; হাত - : 

ৰ 

ৰ 
ৃ 

স্যন্ন্ুল 

কপিকা 21, | হিরা 
কবির জ নগেত্দরমাথ দেন এগ কেহ লি | 
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পাপা (টে শা 

(১৩০১ সাল হইতে ১৩৩৬৭ সাল পধ্যন্ত ) 

পা 

নিশি পশপস্পিপিসপথস আতা পপ সস কষ ৮ শপ শপ ০11 বা এ পর ১: 

পাপ 

মুদ্রত পুস্তকের সংখ্য। 
১০০০ এক হাঁজার। 

২০০০ দুই 

৩০০ তিন 

৩০০০ তিন 

৩০০০ তিন 

৩০০০ তিন 

৪০৯০ চারি 

২০০৯ জুই 

২০০০ ছুই 

৩০০৬ তিন 

৪০০৩ চারি 

৪০০০ চারি 

৪০০০ চারি 

৬০০০ ছষ্ন 

৩৯০০ তিন 

৪০০০ চাঁরি 
৩০০০ ভিন 

ঞ 
২ জা শী পি ৩ 

সপ পপি পস্সিি সত পপি ্পী সি পাপ পা পপ পাপ পপ পপ পপ পপি পি শী পিসী ৩ পাস ৭ পাশ স্পীীী তি িপ্পস্সিসপাশ পি পিপি পাপা ০ কস 

/ 

মোট ৫৪,০০০ চুয়ান্স হাক্তার | : 
পু৮০০১ আসিতে 

শি প্পস্টি পিসী পিস | সিস্ট পি 



তুক্কুচ্ীস্পভ্জ! 

কল ৯ উপ 4 পা পশীসিশিপ পয শপ পপ পপসসি সপশা ০ পিসী পাসপ্পীত 
শী শসা 

স্বাস্থ্যবিধি । 
. বষয়। 

চিকিৎসাঁশান্ত্রের উদ্দেশ্য *** 

প্রাতঃকত্য 

ব্যায়াম 

তৈলাভ্যঙ্গ হ 

ন্নানবিধি 

মাহাঁরবিধি 

মহারন্তে কর্তধ্য 

বাত্রিচর্ষ্য। 

শ্্রীদসহবাদ বিধ 

গতুচধ্যা (শীত ও হেমন্ত) 

যা ৪৯ 

গমচর্য্য। 

ন্ঞচর্ধ্য। 

শঠশকালচধ্য। 

ধাতভেদ্ে খাতুচরয্যা 

নদাচার 

নিয়মপাঁলনের ফল 

পীড়িতের কর্তব্য ০ 

রোগ পরীক্ষা । 
'রাগ-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা 

রাগ-পরীক্ষার উপায় 

প্রথম খণ্ড । 

নাড়ী-পরীক্ষা | "" 
পত্রাঙ্ক । | বিষয়। পত্রা্য | 

১1 নাড়ী পরীক্ষা ূ এ ১৩ 

২ | নাড়ী-পরীক্ষার নিক্নম ১৪ 

২ | নাড়ী-পরীক্ষার নিষিদ্ধ সময় ১৪ 

৩ ৷ স্থস্থব্যক্তির নাড়ীর গতি ১৪ 

৩ দোষের গুকোপভেদে নাড়ীর গতি ১৪ 

3 ূ নাড়ীর গতি ( জরপূর্বে ) ১৫ 

৪ | নাড়ীর গতি (জ্রবেগে ) ১৫ 

৫. মাড়ীর গতি (বাতজ জরে) ১৬ 

৬ | নাড়ীর গতি (পিত্জ জরে) ১৬ 

৬ নাড়ীর গতি (শ্লেম্সস্স অরে ) ১৬ 

৭ | নাড়ীর গতি (দ্বিদোঁষ্ জরে ) ১৬ 

৭ | লাড়ীর গতি (ভ্রিদোধজ অরে) . ১৭ 

৭. নাড়ীর গতি (অসাধ্য অবস্থায়) ১৭ 

৮ ূ নাড়ীর গতি (একাহিক বিষমজ্বরে) ১৮ 

৮ | নাড়ীর গতি (আগন্তক জরে) ১৮ 

৯ | নাঁড়ীর গতি ( অজীর্ণে) ১৮ 

১৯ | নাড়ীর গতি (বিহ্চিকীয় ) ১৮ 
১০ | নাঁড়ীর গতি £ অতিসারে ) ১৮ 

নাড়ীর গতি (গ্রহণীরোগে ) ১৯ 

১২ | নাঁড়ীর গতি ( মলমৃত্র-নিরোধে ) ১৯ 

১২ | নাড়ীর গতি (শুলরোগে ) ১৯ 



রি 
শপপপীপ 

[ববয়। পত্রাঙ্ক । | বিষয়। পত্রান্ছ। 

নাড়ীর গতি ( প্রমেহরোগে ) ১৯ সুখ-পণীক্ষ। | 

নাড়ীর গতি ( বিষ্টন্তে ও গুস্থো ) ১৯ | মুখরস পরীক্ষা রি ৩১ 

নাড়ীর গতি ( ব্রণাদিরোগে ) ৯৯ | অরিষ্ট-লক্ষণ | 

নাড়ীর গতি € বিষতক্ষণে ) ১৯ | অকিষ্টজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ৩১ 
নাড়ীর মৃত্যু-লক্ষণ ৪৪০ ২০ | প্রকারভেদ নি ৩১ 

নাড়ীস্পন্দং ( বয়োভেদে ) ২১ | পঞ্চ নিদান নি ৩৩ 

নাড়ীম্পন্দন ( বিভিন্ন অবস্থায় ) | দোষজ ও আগন্তক রোগ ৩৪ 
সন্তাপ'পুরীক্ষ। | জ্বর। 

থান্মোমিটার ব্যবহার *** ২২ ! জরের প্রাধান্য রত ৩ 

পরীক্ষার নিয়ম. *০* ২২ | জরের সাধারণ লক্ষণ' ... ৩৫ 

রোগভেদে সম্তাপ-পরীক্ষ! ২৪ | অরের সাধারণ পূর্ববূপ ৩৬ 

আকর্ণন। “ জরের সাধারণ সম্প্রাণ্তি ". ৩৬ 

প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ আকর্ণন ২৪ দোষভেদে জ্বর-লক্ষণ। 

ষ্েথস্কোপ যন্ত্র টা ২৫ ভ্বর-লক্ষণ (বাতজ ) *" ৩৬ 

খ্বাস্থ্যে ্বাসধবনি *** ২৭ | জর-লক্প (পিতজ) *** টি 

ট্রেকিক্্যাল্ খ্বাসধবনি *** ২৭ | জর-লক্ষণ (কফ) *** ৩৭ 

স্থিক্যাল্ ্বাসধবনি *** ২৭ | জর-লক্ষপ (বাত-পিতজ ) ৩৭ 

পাল্মোনারী শ্বাসধবনি *** ২৭ | জর-লক্ষণ ( বাত-শ্লেমজ ) ৩৭ 
মুত্র-পরীক্ষা | জ্র-লক্ষণ ( পিত্ত শ্লেক্মজ ) ৩৮ 

জর-লক্ষণ (সনিপাতজ ) ৩৮ 
পরীক্ষার উপযুক্ত মুত্র *** ২৮ ী 

৫ জ্বর-লক্ষণ ( নিউমোনিয়া) ৩০ 
প্রকৃতিভেদে মুত্রের বণ *** ২৮ | 

সন্গিপাতের ভোগকাল ৩৯ 
দুষিত মুত্রলক্ষণ ৪6৩ লৈ 

অভিষ্ঠাস জর ৯০২ 6৩ 

মুত্রের বিশেষ লক্ষণ  *** ২৯ 
3 আগন্তক জরের কারণ ও লক্ষণ ৪০ 

নেত্র-পরীক্ষা 1 বিষমজর ও ৪০ 

দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ. ২৯ | ওষধিদ্রাণজ জর রর 

জিহবা-পরীক্ষা । কামজ জর ঠা ৪ ৩ 

ফুবিত-জিহবা-লক্ষণ *** ৩০ | অভিচান্নাদিজনিত জ্বর .*' ৪১ 



রি? 

ব্ষয়। পত্রাঙ্ক । | বিষয় । পত্রাঙ্ক। 

বিষম-জর রি ৪১ | নিউমোনিয়ায় কর্তব্য *** ৪৯ 

বিষমজরের কারণ ৮*০ ৪১ | জরে উপদ্রবচিকিৎসা *** ৪৯ 

বিষম-জরের অবস্থাভেদ ৪১ | সান্নিপাতিক শোথ-চিকিৎস৷ ৪৯ 

সম্ততজ্বর-লক্ষণ রর ৪১ | জরে তৃষ্ণা-নিবারণ ঠা রি 

সততকজ্বর-লক্ষণ *** ৪২ | জরে দাহ-নিবারণ *০* ৫৯ 

অন্তেহ্যক্ষ, তৃতীয়ক ও চাঁতুর্থকজবর ৪২ | জরে ঘন্দ্-নিবারণ ৮০০ ৫০ 

বাত-বলামক ও প্রলেপক জ্বর ৪২ | জরে বমন-নিবারণ চা ৫৬ 

দোষের স্থৃতিভেদে অঙ্গের শীতোঁঞ্চতা ৪২ | জরে মলরদ্ধে কর্তব্য *** ৫১ 

শীতপুর্বব ও দাহপূর্বব জর ৪৩ | জরে মুত্ররোধে কর্তব্য *হ" ৫১ 

ভিন্ন তিন্ন ধাতৃগত জর-লক্ষণ ৪৩ | জরে হিকা-নিবারণ *** ৫১ 

অন্তর্কেগ ও বহির্বেগ লক্ষণ 8৪ | জরে শ্বাস-নিবারণ *** ৫২ 

প্রাকৃত ও বৈকৃতজর '** ৪৪ | জরে কাঁস-নিবারণ  *** ৫২ 
অপকক ও পক জর ১৯৯ 9৪ | জ্বরে অরুচি-নিবারণ *** ৫২ 

পচ্যমান জ্বর ৮. ৪৪ | জীর্ণ ও বিষমজ্বর-চিকিৎস! ৫২ 

সাধ্য অর-লক্ষণ *** ৪৪ | তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্র-চিকিৎসা ৫৩ 
অসাধ্য জবর. লক্ষণ *** ৪৫ | রান্বিজ্জর-চিকিৎসা ৮০৭ ৫৪ 

জরত্যাগ লক্ষণ “০ ৪৫ | শীতপূর্ধব ও দাহপুর্বব অর-চিকিৎসা ৫৪ 

জ্বরে উপবাঁদের ব্যবস্থা ** ৪৫ | জীর্ণ ও বিষমজরে ওঁষধ *** ৫5 

অপকৃদোষে ব্যবস্থা ১০, ৪৬ | জ্বরে দুপ্ধ-পাঁন রর ৫৪ 

জরদ্ব হুপ্ধপাকবিধি  *** ৫৫ 
দোষানুপারে ভ্বর-চিকিৎসা। | আগন্তজর-টিকিৎসা ... দু 

অবিচ্ছিন্ন জরে € চিকিৎসা) ৪৬ | জ্বর আরোগ্যের পর ব্যবস্থা ৫৬ 

বাতজ জরে ( চিকিৎস1) ৪৬ | নবজ্রে পথ্যাপথ্য  ** ৫৬ 
পিত্তজ জরে (চিকিৎসা!) ৪৭ | জীর্ণ ও বিষমজ্বরে পথ্যাপথ্য ৫৬ 

শ্লেক্মজ জরে ( চিকিৎদ! ) ৪৭ | জরে নিষিদ্ধ কর্ম টি ৫৭ 
দিদোষজ জরে ( চিকিৎসা) 8৭ ্লীহী। 

জরমগ্রাবস্থায় ওষধ ০** ৪৭ | 

সন্দিপাতে প্রথম কর্তব্য ** ৪৮ | প্লীহার কারণ ও লক্ষণ 

জরে নাড়ীক্ষীণাবস্থায় কর্তব্য ৪৯ | কষ্টপাধ্য প্রীহার কারণ *** ৫৮ 



০ সপ পপ জপ পপ সী 

বিয়য়। পত্রাঙ্ক । | বিষয়। পত্রাঙ্ক। 

প্রীহার দোষনির্ণর মু ৫৮ | রক্তাতিসার রর ৬৬ 

প্রীহার চিকিৎসা রঃ £৮ | অতিসারে আরোগ্য-লক্ষণ ৬৬ 

জীর্ণ প্রীহ-রোগে বর্তব্য .*. ৫৯ | অতিসাঁরে ধারক উষধের ব্যবস্থা ৬৬ 

প্রীহায মুখক্ষত-চিকিৎসা '*+ ৬০ | আমাতিসারের চিকিৎসা '** ৬৬ 

প্লীহার বেদনা-চিকিৎসা -.. ৬০ | পক্কাতিসারের চিকিৎসা *** ৬৭ 
প্রীহায় পথ্যাপথ্য *, ৬০ | অতিপারে দোষভেদে চিকিৎসা ৬৭ 

যকৎ। অতিসাঁরে বিভিন্ন দৌষজ-চিকিৎসা ৬৭ 
নিদান ও লক্ষণ ... ৬, | রক্তাতিসারের চিকিৎসা *** ৬৭ 
যক্কুদর রোগ রর ৬১ | অতিসারে গুহান্বারের 

যকৃতের চিকিৎসা রঃ ৬১ বেদনা-নিবারণ *** ৬৮ 

পধ্যাপথ্য নু ৬১ | অতিসারের জীর্ণাবস্ায় চিকিৎসা ৬৮ 
জ্বরাতিসার । প্রবল অতিসার-রোধের উপায় ৬৯ 

অতিসারের উপদ্রব চিকিৎসা ৬৯ 
ংজ্ঞা ও কারণ তত? ৬২ 

2.4 অতিসারে প্রযোজ্য 'ওউষ্ধ ৬৯ 
চিকিংসা ১০. ৬২ . 
দার ৫ ৫ অতিসারে পথাপথ্য ৬৯ 

এ অতিসারে নিষিদ্ধ কর্ম .. ৭০ 
নিষিদ্ধ কর্ম রর ৬৩ 

 গ্রবাহিকা ( আমাশয়রোগ )। 
অতিপার । আমাশয়রোগের নিদান ... ৭১ 

'অতিসার সংজ্ঞা ্ ৬০ | দোষভেদে লক্ষণ ও ৭১ 

অতিসারের নিদানা "*" ৬৩ | সাধারণ চিকিৎসা ..* ৭১ 
পূ্ববরূপ রি ৬৪ | উদ্রের বেদনা-নিবাঁরণ :** ৭২ 
অতিসার (বাঁতজ-লক্ষণ ) ৬৪ | পথ্যাপথ্য ৪ ৭৩ 

অতিপাঁর ( পিত্তজ-লক্ষণ ) ৬৪ গ্রহণীরোগ | 

অতিসার ( কফজ-লক্ষণ ) ৬৪ | গ্রহণীরোগের নিদান **" ৭৩ 
অতিসা'র ( সন্নিপা তজ-লক্ষণ ) ৬৪ | গ্রহণীরোগের পূর্ধরূপ ... তি 

অতিসার ( শোকজ-ঙক্ষণ ) ৬৪ | গ্রহণীরোগ (বাতজ ) *** ৭৩ 
আমাতিসার-লক্ষণ **. ৬৫ | গ্রহণীরোগ (পিস্তজ ) **, ৭৪ 
অতিসারে মল-পরীক্ষা *** ৬৫ | গ্রহণীরেগ (শ্লেকমসজ ) *** ৭3 

সাধ্য ও সাজ্বাতিক অতিসার ৬৫ | গ্রহমীরোগ ( সন্নিপাতজ ) ৭৪ 



পলিসি 

বিষয়। 

গ্রহ গ্রহণী 

গ্হণীর অপক্কাবস্থায় চিকিৎসা 

গ্রহণী দোষভেদে ব্যবস্থা 

পুরাতন গ্রহণী চিকিৎসা 

গ্রহণীরোগে পথ্যাপথ্য *** 

অর্শোরোগ । 
বলির পরিচয় ও অর্শের উৎপত্তি 

সাধারণ লক্ষণ ৮৭৯ 

প্রকারভেদ . 

অর্শঃ (বাতজ ) 

'অর্শ: ( পিত্তজ ) 

অর্শ; ( শ্লেম্মজ ) 

অর্শ (রক্তজ ) 

অঃ (সহজ ) ক* 
'অর্শের ছুঃসাধ্যতার কারণ 

অশৃঃ (স্ুথসাধ্য ) 

অশশঃ ( কণ্ুসাধ্য ) 

অর্শ? (সাজ্ঘ।তিক ) 

আঁচিল 

সাধারণ চিকিৎসা 

অর্শে রক্তআাঁব চিকিৎস। 

অর্শে ব্যবস্থের ওধধ *** 

অর্শে মাংসান্কুরপাতনোপায় 

অর্শে পথ্যাপথ্য 

অর্শে নিষিদ্ধ কর্ম 

_অগ্রিমান্দ্য ও অজীর্ণ। 
. 'অগ্রিমান্দ্য ও অজীর্ণের নিদান 

প্রকারভেদে লক্ষণ 

1/১ 

পত্রাঙ্ক । 

৭৫ 

প৫ 

৭৫ 

৭৩ 

নিবিড় উল রিতা নি এ লি লি টি উট 

বিষদ্। 

সাধারণ লক্ষণ ৮** 

অগ্নমান্দ্যের উপদ্রব 

আধশ্রমান্ব্যের চিকিৎসা *** 

| অজীর্ণ-চিকিৎস! ৮৪ 

শী ০ পা পি পির পপপ্পী সপপজ 

অগ্নিমান্দ্যের বিশেষ চিকিৎস! 

পথ্যাপথ্য 
নিষিদ্ধ কর্ম *** 

বিসুচিক]। 
বিস্ছচিক। ব! ওলাউঠার নিদান 

সাধারণ লক্ষণ *** 
পোষ-প্রকোপ লক্ষণ *** 

বিস্চিকায় শারীরিক সন্তাপ 

সাধারণ চির্ধিৎসা রঃ 
বমনরোধ ও মুত্রনিঃসাঁরণ-উগায় 

অস্তিমকাঁলে কর্তব্য 

পথ্যাপথ্য 

নিষিদ্ধ কর্ম ১৪০ 

অলসক ও বিলম্বিকা। 
( উভয় ) রোগের কারণ 

(উভয়ের ১ চিকিৎসা 

পথ্যাপথ্য হী 

ক্রিমিরোগ । 
প্রকারভেদ ও নিদান ** 

ক্রিমি-লক্ষণ ( পুরীষজ ) *- 
ক্রিমি-লক্ষণ ( কফজ ) *** 

ক্রিমিলক্ষণ (রক্ত ) *** 

ক্রিমি লক্ষণ (বাহমলজাত ) 

চিকিৎসা 

৮৫ | পধ্যাপথ্য ৯৪ 



19/ ০ 

পাণ্ড ও কামলা । 

পাওুরোগের নিদান **" ৯৯ 

ভিন্ন ভিন্ন পাঁতুরোগের লক্ষণ ৯৯ 

সাধ্য ও অসাধ্য লক্ষণ *** ১০০ 

সাজ্ঘাতিক লক্ষণ না ১০৪ 

কামলা রোগের নিদান ... ১০৩ 

কামলা-লক্ষণ ঠা ১০০ 

সাজ্বাতিক লক্ষণ *** ১০১ 

কুমক্তকামল। লক্ষণ রঃ ১০১ 

হলীমক-লক্ষণ ৮ ১০১ 

পাঁও-চিকিৎসা রঃ ১০২ 

পাঁওঁশোঁথ-চিকিৎসা ... ১০২ 

কাঁমলা-চিকিৎসা. *৮* ১০২ 
কুম্ত-কামলা ও হলীমক-চিকিৎসা ১০৩ 
পথ্যাপথ্য ৮৪ ১৩৩ 

রক্তপিত্ত। 
রক্তপিত্ব-নিদান ৮০, ১০৪ 

পূর্ব্বলক্ষণ রর ১০৪ 

রক্তপিত্তে দোষভেদে লক্ষণ ১০৪ 

রক্তপিত্তে সাধ্যাসাধ্য-লক্ষণ ১৪৪ 

বক্তপিত্তের উপসর্গ *** ১০৫ 

রক্তপিত্তে অবস্থাভেদে চিকিৎসা ১০৫ 

রক্তুপিত্তজ জর-চিকিৎস। ১০৬ 

রক্জপিত্তে প্রবল অবস্থায় পথ্যাপধ্য ১০৬ 

রক্তপিত্তে সাধারণ পথ্যাপথ্য ১৪০৭ 

রক্তপিত্তে নিষিদ্ধ কর্ম ** ১০৮ 

রাজযন্ন। ও ক্ষতক্ষীণ। 
রাঁজবস্পার নিদান রঃ ১০৮ 

৯ 

“বিষ্র। পত্রাঙ্ক। বিষয়। 

পুর্ব্বলন্মণ 

সাধারণ লক্ষণ 

সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয় 

সাজ্বাতিক লক্ষণ 

উরুঃক্ষত-নিদান 

ক্ষীণরোগ লক্ষণ 

রাঁজযন্া-চিকিৎস। 

ক্ষতক্ষীণ্-চিকৎস! 

পথ্যাপথ্য 

নিষিদ্ধ কম্পন 

কাসরোগ। 

নিদান ও লক্ষণ 

বাত-পিত্-কফজ লক্ষণ ... 

ক্ষতজ কাসের নিদান ও লক্ষণ 

ক্ষয়জ কাঁসের নিদান ও লক্ষণ 

প্রতিশ্তায়-কাঁস 

কাসকোগের সাধ্যাসাধ্যতা 

দোষভেদে চিকিৎসা 

সাধারণ চিকিৎস! 

পথ্যাপথ্য 

হিক1 ও শ্বাসরোগ। 
হিকা ও শ্বাসের নিদান *. 

হিকার লক্ষণ ও প্রকারভেদ 

প্রাণনাশক হি! 

স্বাদের সম্প্াঞ্থি ও পূর্ববরূপ 
ুত্রশ্বাস 
তমক ও প্রতম্ক শ্বাস ** 

ছিন্নশ্বাস লক্ষণ 

১১২ 

১১৩ 

১১৩ 

১১৩ 

১১3 

১১৪ 

১১৫ 

৯১৫ 

১১৬ 

১৯১৭ 

১১৯৭" 

৯১৯৭ 

৯১৮৮ 
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বিষয়। পত্রাঙ্ক। | বিষয় । পরাকঙ্ক ।” 

উদ্দাশ্বাস-লক্ষণ ১১৮ 1 চিকিৎসা! ১২৬ 

মহাশ্বাস-লক্ষণ ৮৫ ১১৮ পথ্যাপথ্য ১২৬ 

সাজ্বাতিকত! ১৯" ১১৮ তৃষ্ণারোগ । 

হিক! ও শ্বাসের সাধারণ চিকিৎসা! ১১৮ | তৃষ্ণার নিদাঁন রর 

হিক্কা-চিকিৎসা ১১৯ | ভিন্ন ভিন্ন দৌষভেদে তৃষ্ণার লক্ষণ ১২৭ 

শ্বাসবেগ-শাস্তির উপায় ১১৯ | সাজ্ঘাতিক লক্ষণ ১২৮ 

ব্যবন্থেয় ওষধ ১২০ | চিকিৎস। নর 

পথ্যাপথ্য নিবি ১২০1 পথ্যাপথ্য ১২৯ 

নিষিদ্ধ দ্রব্য ১২১ 2 
মুচ্ছা, ভ্রম ও সন্যাস। 

স্বরভেদ। . 
শ্বরভেদের নিদান ১২১ ঙ্ছার নিদান নর 

তি 1 ভিন্ন ভিন্ন দোষভেদে মৃচ্ছ। ১৩০ 
দোঁষভেদে লক্ষণ ১২১ 

| ভ্রমরোগের নিদান ও লক্ষণ ১৩১ 
চিকিৎসা ১২২ 

পথাপথ্য ১২২ 17 ্ঃ রর 
মূচ্ছা-চিকিৎসা! ১৩১ 

মরোচক (অরুচি )। ভ্রম-চিকিৎস। ১৩২ 

ধজ্ঞা, নিদান ও প্রকারভেদ ১২২ | অঙ্ন্যাসে চেতনা-সম্পাদন ১৩২ 

দোষভেদে লক্ষণ ১৪৪ ১২২ । পথ্যাপথ্য ১৩২ 

চিকিৎস! ৯৯5 ১২৩ | নিষিদ্ধ কর্ম ১৩৩ 

পথ্যাপথ্য ১২৪ ম্দাত্যয়। 

নিষিদ্ধ কর্ম ১২৪ | নিদান ও প্রকারভেদ *** ১৩৩ 

ছন্দি অর্থাৎ বমন। বাঁত-পিত্-্লেম্সার আধিক্য লক্ষণ ১৩৪ 

বমন নিদান ও প্রকারভেদ ১২৪ | পরমদ-লক্ষণ ১৩৪ 

বমন-লক্ষণ ( বাতজ ) ১২৫ | পানাজীর্ণ-লক্ষণ ১৩৪ 

বমন-লক্ষণ (পিত্বজ ) **. ১২৫ | পানবিভ্রম-লক্ষণ ৮৯০ ১৩৪ 

বমন-লক্ষণ ( কফজ) ১২৫ | সাজ্যাতিক মদাত্যয় ১৩৪ 

-₹মন-লক্ষণ ( সন্গিপাতজ ) ১২৫ | উপদ্রব 3 ১৩৪ 

বমন (আগন্তক ) ১২৫ | চিকিৎসা" ৯৯ ১৩৪ 

বমনে উপদ্রব ও সাধ্যাসাধাযতা ১২৫ | প্রযোজ্য ওষধ ১৩৫ 
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” বিষয়। পত্রাহ্ক। বিষয়। 
মন্ততা-নিবারণের উপায় '** 

পথ্যাপথ্য দি 

দাহরোগ 

সংজ্ঞা ও লক্ষণ 

চিকিৎসা রি 

পথ্যাপথ্য রঃ 

নিধিদ্ধ কর্ম ৮৯, 

উন্মাদরোগ | 
নিদান ও সাধারণ লক্ষণ 

উল্মাদ-লক্ষণ ( বাঁতজ ) .. 

'উন্মাদ-লক্ষণ ( পৈত্তিক) 

উল্মাদ-লক্ষণ (কফজ ) ... 

উন্মাদ-লক্ষণ (ব্রিদোৌষধজ ) 
উন্মাদ-লক্ষণ (শোকজ) 

উন্মাদ-লক্ষণ ( বিষজ ) **' 

উন্মাদ লক্ষণ (সাজ্ঘাতি ক) 

ভূতোনা দ-জক্ষণ 

উন্মাদ-লক্ষণ ( গ্রহভেদানুসারে ) 

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ 

চিকিৎসা 

পথ্যাপথ্য ০৪ 

অপস্মার । 

অপস্মারের লক্ষণ ও নিদান 

অপম্মারের বাঁতজ ও পিত্ুজ লক্ষণ ১৪২ 

শ্রেম্মজ ও সক্িপাতজ লক্ষণ 

অপন্মারের সাধ্যালাধ্য লক্ষণ 

যোষাপন্মার ব| হিষ্িরিয়া 

হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ রে 

পত্রাঙ্ক । 

১৫ | হিষ্টিরিয়ার কারণ ৮০, ১৪৩ 

১৩৬ | চিকিৎস! - ১৪৪ 

পথ্যাপথ্য ১৪৪ 

রর বাতব্যাধি। 
বাতব্যাধির নিদান ১৪৫ 

রি আক্ষেপ, অপতন্ত্রকঃ অপতানক ১৪৫ 

পক্ষাঘাত বা একাঙ্গবাত ১৪৬ 

অর্দিত লক্ষণ ১৪৬ 

১৩৮ | বিবিধ বাঁতব্যাধির লক্ষণ ১৪৭ 

১৩৮ | সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ১৪৯ 

১৩৮ | চিকিৎসা ১৪৯ 

১৩৯ | ব্যবস্থেয় উষধ ও তৈলাঁদি ১৫১ 

১৩৯ | পথ্যাপধ্য ১৫১ 
১৩৯ 
এ বাতরক্ত। 
১৩৯ | নিদান ২৯৫২: 

১৪৯ | দোষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ * ১৫৩ 

১৪০ | সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ?৩ 

১৪০ | চিকিৎসা! ১৫৩ 

১৪১ | পথ্যাপথ্য ১৫৪ 

১৪২ নিবিদ্ধ কর্ম ১৫৪ 

উরুত্তস্ত। 
১৪২ | নিদান ১৫৫ 

লক্ষণ ১৫৫ 

১৪৩ | মৃড্যুসম্তাবন। ১৫৫ 

১৪৩ | চিকিৎস! ইনি 

১৪৩ | পথ্যাপথ্য ১৫৩ 

৯৪৩ ূ নিষিদ্ধ কর্দ ১৫৬ 



॥/০ 

। বিষয়। পত্রাঙ্গ । বিষয়। পত্রাঙ্থ 

আমবাত। উদ্দাবর্ত ও আনাহু। 

নিদান ও লক্ষণ ১৫৭ | নিদান রর 
লি জবার ১৫৭ | ভিন্ন ভিন্ন বেগবোঁধে গীড়ার লক্ষণ ১৬৫ 

দোষভেদে লক্ষণ 5৬০ ১৫৭ অন্যবিধ উদার রর 
চিকিৎসা ৫ ১৫৭ | আনাহ ( সংজ্ঞ! ও লক্ষণ ) ১৬৬ 

রিবা রি ১৫১ | উদাবর্ভ চিকিৎস! ১৬৬ 

আনাহ-চিকিৎসা ১৬৭ 

শুলরোগ । পধ্যাপথ্য ১.৮ 

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ মুর ভিনিরও উট 
বাতজ-শূল লক্ষণ ১৫৭৯ গুলরোগ । 

পিন্তজ-শূল লক্ষণ ১৬০ | সংজ্ঞা, পুর্করূপ ও সাধারণ লক্ষণ ১৬৮ 
সা ৯১ | বাতিজ-গুল্মের নিদান ও লক্ষণ ১৬৯ 
78 ১৬০ 1 পৈত্তিক-গুলে র নিদান ও লক্ষণ ১৬৯ 
ব্রিদোষজ-খুল লক্ষণ *** টি রানির 5৬ 

নি রঃ 265 ১৯০ | দ্বিদোষজ ও জ্রিদোৌষজ গুল্মের লক্ষণ ১৬৯ 

হিরারাটাহাগা ১৯ | রক্তগুক্সের নিদান ও জক্ষণ ১৭৯ 
প্রিণাম-শুল লক্ষণ ১৬১ | দোঁষভেদে চিকিৎস! এ 
পরিণাম শুলের দোষভেদে লক্ষণ ১৬১ জনারা জাতি হা 

অন্নদ্রব-শূল লক্ষণ ৪ ৮5212 ম রিকি এ 

বাতজ শল-টিকিৎসা ** ৯৬৯ | উপযে।গী ওষধ ৪ 385 
পিভজ শুল-চিকিৎসা ' **' ১৬২ | পথ্যাপথ্য কর 

কফজ শুল-চিকিৎসা ১৬২ | নিষিদ্ধ কন রা 

আঁমজ শুপ-ঠিকিৎসা .*. ১৬৩ 
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অকালে গর্ভচগালনা-চিকিৎসা ২৬৩ 
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মকল্লশুল-চিকিৎসা ₹** ২৬৪ 
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গোস্ত শোধন ২৯৮ | বালুকা-বন্ ৩০৪ 

হুরিতীল-শোঁধন_ ২৯৮ | পাতাল বস টি 
ভেলাশোধন (ভল্লাতক ) ২৯৮ | তি্্যক্পাতন-বনত ৩০৫ 
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সুত্রেবিরজনীয় বর্গ ই ৩১৭ | শ্যামা দিগণ ১, ৩২১ 

কাসহুর বর্গ ১৬০ ৩১৭ | বুহত্যাদিগণ ৮০৭ ৩২৯১ 

স্বাসহর ব্গ ঠা ৩১৭ | পটোলাদ্দিগণ ্ু ৩৯১ 

শোণহুর বর্গ রি ৩১৭ | কাঁকোল্যা্দিগণ হন ৩১১ 

জ্বরহর বর্গ *০, ৩১৮ 1 উষ্কাদ্দিগণ ৪ ৩২১ 

শ্রমহর বর্গ ১০৩১৮ | সারিবাদিগণ রি ৩২১ 

দাহপ্রশমন বগ ৩১৮ 1 অগ্ুনাদ্দিগণ রর ৩২২ 

শীত প্রশ্ন বর্গ ১০" ৩১৮ | পরূবকাদিগণ ১৪০ ৩২২ 

উদর্দ প্রশমন বর্গ রি ৩১৮ | অন্থষ্ঠান্দিগণ রঃ ৩২২ 

অক্গমর্দ প্রশমন বর্গ -*- ৩১৮ | স্তঞ্সোধা দ্িগণ -** ৩২২ 
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বয়ঃস্থাপন বর্গ ৩১৯, | লাক্ষারদিগণ ৮ ৩২৩ 

বিদারীগন্ধাদিগণ ০০ ৩১৯ | যবক্ষার (প্রস্তুত বিঁধ ) .. ৩২৩ 

আরগ্বধািগণ ০০ ৩১৯ | ব্জক্ষার ( প্রস্তত বিধি) ৩২৩ 

বরুণা দিপণ ৯৬৩ ৩১৯ পথ্যপ্রস্তুত-বিধি ও 

বীরতর্ববা দিগণ *** ৩১৯ : যবাগ্ ৫ ৩২৪ 
সালসারাদিগণ ০** ৩১৯ | খইয়ের মণ্ড ৮, ৩২৪ 
লোখথা দিগণ ৯৪৩ ৩২ ০ সাগড-বালি প্রভৃতি রি ৩২৪ 

অর্কাদিগণ | ৩২০ | মাণমণ্ড ৫ ৩২৪ 

স্থরসা দিগণ তত ৩২৯ | পথ্যোপযোগী অন্ন ১৯০ ৩২৫ 

মু্ষকা দিগণ হর ৩২০ | দালের যৃষ বব 

পিগ্পল্যা্গিগণ ৪৪ ৩২০ | মাংসরস টু ৩২৫ 

এলাদিগণ রি ৩২০ | স্থুজীর রুটী রি ৩২৬ 
বচাদিগণ রী ৩২১ রী 



পে শোপিস পস্প্পী পটার শিপ শা পপ পপ পাপা 

বিষয় । 

জ্বরাধিকার। 
(বাতজ জবে। ) 

বিহ্বাদদি পঞ্চমূল 

শুঠ্যাঁদি পাচন 

কিরাতাদি 

রামাদি 

পিপ্পলাদি 

গুড়,চ্যাদি 
দ্রাক্ষাদি 

দ্বরালভাদদি 

বিশ্বাদি 

কণা'দি 

এন্থাদি 

পঞ্চমূলাদি 
কাকোল্যা্দি 

গুড়,চ্যা্দি কষায় 

দর্ভমূলাদি 
দশমুলাদি 

ভূনিম্বাপি 

কাশ্ু্যাদি 

' শতপুষ্পাদি 

শালপণ্যাদি 

মরিচাদি 

রি পিভভজ্বরে 

তিক্তাদি 

কলঙ্গাদি 

কট্ুফলাদি 

১৬/৩ 

পত্রাঙ্ক। 

তৃতীয় খণ্ড । 

৩২৭ 

ম্২৭ 

৩২৭ 

৩২৭ 

৩২৮ 

৩২৮ 

৩২৮ 

৩২৮ 

৩২ ৮ 

৩২৮ 

৩২৮ 

৩২৮ 

৩২৮ 

৩২৮ 

৩২৯ 

৩২৯ 

৩২৯ 

৩২২৪১ 

৩২৯ 

৩২৯ 

৩২৯. 

৩২৯, 

০২৯ 

বিষয়। 

বিশ্বাদি রর 

' হ্রীবেরাি ৮০" 

হুরালভা্দি 

কিরাতাদি 

গুলি 
| দ্রাক্ষা্দি কাথ 

৷ দ্রাক্ষা্দি কষায় 

লোধাদি 

পটোলাদি 

ছুরালভাদি 

আরমাণাদি 

দুস্পর্শাদি 

শ্লেত্রজ্বরে 
পিপ্লল্যাদিগণ 

মাতুলুজ শিফা দ্য 

আমলক্যাদি রঃ 
কটুকাদি রী 
নিদ্বাদদি ৯৩৪ 

মরিচাদি 

ভূনিম্বাদি 

কটুত্রিকাস্ত 

মুক্তা 

ত্রিফলা দি 

তিক্তার্দি 

নিদিপ্ধিকাঁদি 

কটফলাদি লে 

ঝবাঁতপিতন্তবরে 
নবাঙগ রছ 

| পঞ্চতড় 



৯1৩০ 
পাস 

বিষয়। পত্রাঙ্ক। | বিষন্ন । _. পত্রাঙ্ক । 

ব্রিফলাদি ৫ ৩৩৩ | হিঙ্কুলেশ্বর ৩৩৬ 

লিদিষিকাঁদি রর ৩৩৩ | অগ্রিকুমার রস ৩৩৬ 

কিরাততিক্তাদি ** ৩৩৩ | শ্ীমৃত্যুপ্তয় রদ *০১ ৩৩৬ 

মুন্তাদি ৪) এ ৩৩৩ | দর্বাজরাম্কুশ বটা: ০ ৩৩৭ 

কিরাতাঁদি রি ৩৩৩ 1 চখেশ্বব ৩৩৭. 

আরগ্বধাদি ৩৩৩ চন্দ্রশেখর বস ৩৩৭ 

ঘন্চন্দনাদি ১... ৯৯৭ ৩৩৩ 1 বৈচ্যনাথ বটা ৪ ৬৪ 

মধুকাদি হিম ক ৩৩৩ | নবছরেভ সিংহ টা ৩৩৮ 

বাতশ্লেত্ব জ্বরে মৃত্যুঞ্জয় রস .. ৯** ৩৩৮ 

আরথধাদি ৮০ ৩৩৪ | প্রচণ্ডেখ্বর রস ০০০ ৩৩৮ 

দশমুলীকযায় ৮০, ৩৩৪ | ব্রিপুরভৈরধ রস ৮, ৩৩৮ 

পটোলাদি রর ৩৩৪ | শীতারি বুস রঃ ৩৩৯ 

গুড়ুচ্যাদি **ত ৩৩৪ | ক্কেতু (রস). 1 ৩৩৯ 

দার্ববাদি পি ৩৩৪ | প্রতাপমার্তও রস রর ৩৩৯ 

মুস্তাদি ১... ৩৩৪ | জ্বরকেশনী ১ ৩৩৯ 

নিথাদি ৪ ৩৩৪ | জ্বরমুরারি ( শ্রী) রি ৩৩৯ 

পিত্ৃশ্লেক্স-জ্বরে জ্বরমুরারি ( রসমজলোক্ত ) " ৩৪০ 

গুড়ুচ্যা রদ ৩৩৫ | তরুণজ্বরারি 2 ৩৪০ 

চাতুর্দ্রক * রা ৩৩৫ | শীতভঙ্জী রস ৮০? ৩৪০ 

পাঠাসপ্তক **» , ৩৩৫ | নবজ্বরারি রস ৩৪০ 

-পটোলাদি ৩. ৩৩৫ | নবজ্বরহরী বটা ৮০, ৩৪ 

 আনৃতাষ্টক ১০ ৩৩৫ | সর্বাঙ্গনুন্দর ৩৪১ 
পঞ্চতিক্ত নন ৩৩৫ " বত্ব-গর্ি রস ৮৫০ ৩৪৫ 

কণ্টকাধ্যাদি ২২1 ৩৩% 1 জয়াবটী ২২৩৪৯, 

পটোপা্দি ২ ৮১" ৩৩৫ | জয়ন্তী বটিকা ২০ত৯:৩৪১ 

. পটোল-যব ধান্তাদি *৮* . ৩৩৫ | জর-ধুনকেতু ৮৩৪২, 

নবজ্বরের উষধ,। 1 জীরাম রদ ১৮৩৪২ 
জবরাস্ুশ ১ ০০০০ ৩৩৬ ৷ উদকমঞ্জরী ৮৯ ৩৪২ 

্বচ্ছন্নভৈরব রা ৩৩৬ | অমুতমঞ্জরী- এ ৩৪২. 



বিষয় | 

'অচিস্তযশক্তি রস 

্লোকাডুদুর রস 
গদমুরারি রহ 

জরহর বটা ৮০৮ 

সন্নিপাত-হছুরে 

ক্ষপ্তাদি(পাচন) *** 

নাগরাদি 

চতুর্দশাঙ 
বাতশ্লেম্সহর অষ্টাদশাঙ্গ **. 

পিত্রশ্লেম্মহর অষ্টাদশাজ ... 

ভার্যাদি 

ুস্তাত্যগণ 
শঠ্যাদি 

বুহতযাদি 

ব্যোষার্দি 

অ্রিরৃত্যা্দি 
দ্বাত্রিংপা্গ ৮ 
বাদশা 

কণ্টকাধ্যাদি 

বৃহৎ কটুফলাদি 
কটুফলাদি কষায় 

পরষকাদি 

চন্দনাঁদি 

কিরাততিক্তাদি 

1"; অভিন্যাস-্বরে 
কাক্ব্াধি পচন ৮৯৯: 

মাতুনুঙ্গাদি পাচন ++" 
শুক্ন্যাদি 

পটু 

১1/৫ 

পত্রান্ক । ূ বির 1 

৩৪২ 

৩৪৩ 

৩৪৩ 

৩৪৩ 

৩৪৩ 

৩৪৩ 

৩৪৪ 

৩৪৪ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৫ 

৩৪৬ 

৩৪৩ 

৩৪৬ 

৩৪৩ 

সঙ্গিপাত-্বরে 
কুলবধূ ৮৪০ 

মোহান্বসূর্য্যরস পা 

উন্মত্ত রস ** 
নস্যতৈরব ৯ ০০০ 

অঞ্চনটৈরব 

তাঞ্জনরস 

্বশ্নকস্তরীভৈরব 
বৃহৎ কন্তরীভৈরব *** 

শ্লেষ্সকালনিল রস 

কালানল রদ 

সপ্নিপাতভৈরৰ ** 
হবচ্ছন্দভৈরব ৪৪৪ 

ভ্রৈলোক্যনুন্দর 

আনন্বঈভৈরব 

আনন্দভৈরব ( ২য় প্রকার) 

সৌভাগ্যবটী 
দ্বিতীয় সন্গিপাতভৈরব ** 

মুতোখাপন রস 

যুতসঞজীবন রস মি 
প্রাণেশ্বর রস 

বসদাজেজ্ 

স্বেদশৈত্যারি বস 

পঞ্চবক্ত, রস 
সন্গিপাতহৃর্য) রস *** 

জিদবোষ নীহার হুর্য্য রদ .*" 
ঃ ৩.১ তা 

৩৪ শুঁতীগতপন রম *** 
৩৪৬ প়াবড়বানল রস 

বৃহৎ বড়বান্ল রমা ** 

পঙ্জাক্ক | 

৩৪৭ 

৩৪৭ 

৩৪৭ 

৩৪৭ 

৩৪৭ 

৩৪৮ 

৩৪৮ 

৩৪৮ 

৩৪৮ 

৩৪৮ 

৩৪৯ 

৩৪৯ 

৩৪৯ 

৩৪৯ 

৩৪৯ 

৩৫ 

৩৫৬ 

৩৪৩ 

৩৫১ 

৩৫১ 

৩৫২ 

৩৫২ 

৩৫২ 

৩৫৭ 

৩৫৩ 

৩৫৩ 



১1৪০ 

বিষয় । 

সন্পাত-বড়বাঁনল রন *** 

সিংহনাদ রস 

বেতাল রস 2? 

সুচিকাভরণ রস 

ঘোঁবরনৃসিংহ রস 

চক্রী (ঢাকী) ৪ 
ব্ষযাক্ধ। বস ** 

শ্ীসন্লিপাত-ৃত্যুপজর় রস... 
গ্রতাপলঙ্কেখবর রস 

সবগমদাসব 

ফৃতসীবনী সুর! 

স্বচ্ছনানায়ক 

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে 
বিষষজ্রদ্ন পধবোগ *** 

নিদিঞ্চিকাদি ৮০ 

গুড়ুচ্যাদি 

দ্রাক্ষাদি হ্ 
যহৌবধাদি চন 

পটোলাদি ০* 

' বৃহৎ ভা্যাদি 

ষধুকাদি 

দাত্যার্দি 

দা্ধব্যাঁদি 

যহৌবধাদি 
উশীরাদি ** 

পটোলাদি ৮০" 

বাসাদি 

সুত্তাদি বি 

পথ্যাদি 

পত্রাঙ্ক | | বিষয়। 

৩৫৩ 

৩৫৩ 

৩৫৩ 

৩৫৪ 

৩৫৪ 

৩৫৪ 

৩৫৪ 

৩৫৫ 

ও৫৬ 
ধু 

৩৫৬ 

৩৫৬ 

৩৫৭ 

৩০৫৭ 

৩৫৭ 

৩৫৭ 

৩৫৭ 

৩৫৮ 

৩৫৮ 

৩৫৮ 

৩৫৮ 

৩৫৮ 

৩৫৮ 

৩৫৪ 

৩৫৪ 

৩৫৭৯ 

৩৫৯ 

নিদদিপ্ধিকাদি 

হুদর্শনচুর্ণ *** 
জ্বরতৈ রবদচূর্ণ 

! চন্দনা লৌহ 

সর্বজ্বরহর লৌহ 

বৃহৎ সর্ববজ্রহর লৌহ 
পঞ্চানন রস ্ 

জরাশনি রস 

বুহতৎ জরান্কুশ রস 

অদ্ধনাব্রীশ্বর রস 

ষফড়ানন রস 

চুড়ামণি রস **" 
বৃহজ্বরচূড়ামণি রস 
ভাম্ুচুড়ামণি রস 

জ্রাস্তক রস 

চিন্তামণি রস 

পর্ণথগ্ডেশ্বর 

বৃহৎ জ্বরচিস্তাঁ-ণি 

ব্রিপুরারি রস 

জরকালকেড়ু রস ০ 

বিশ্বেশ্বর রস 

জ্বরারি রস 

শ্ীরসরাজ 

বাতপিত্তাস্তক রস 

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্র রস 

জয়মজল রস 

বিষমজরাস্তক লৌহ 

পুটপাঁকের বিষমজ্বরা স্তক লৌহ 
কল্পতরু রস 

পঞ্জান্ক । 

৩৫৭৯ 

ত্র 

৩৫৯ 

৩৩৭ 

৩৬৩০ 

৩৬৬ 



বিষয় । 

ত্র্যহিকারি রস 

চাতুর্থকারি রস 

বিস্তাবল্লভ রস ৮০০ 

বসম্তমালতী রস 

পর্পটী রস ০০ 

মহারাজ বটা 

ব্রেলোক্যচিস্তামণি রস *** 

বৃহৎ বিশ্বমজবাস্তক রস -.. 

বৃহৎ জ্রাস্তক লৌহ *** 

শীতভগ্জী রস 2 

শীতারি রস 

বিক্রমকেশরী রস 

মেঘনাদ রস ৮ 

জরশূলহর রস 

জীবনানন্দান্র ৮৯. 

গন্ধক-কজ্জলী ৮০, 

লৌহাষব 

অমৃতারিষ্ট 

অঙ্গারক তৈল 

বৃহৎ অঙ্গারক তৈল 

লাক্ষার্দি তৈল 

মহালাক্ষাদি তৈল 

কিরাতাদি তৈল 

বৃহৎ কিরাতার্দি তৈল 

বৃহৎ পিপ্পপ্যার্দি তৈল 

,,ষটুকটুর তৈল *** 

মহাঁষটুকটুর তৈল ৯৪ 

গুড়,চ)াদি গ্বৃত 

ক্ীরষট্পলক দ্বৃত 

১1৩/ 
০ পপ 

পত্রাঙ্ক । | বিষয়। পত্রাঙ্ক । 

৩৬৭ | দশমূলষটুপলক ঘ্বৃত ৩৭৫ 

৩৬৭ | বাপাছ্ঘ্বত * ৩৭৫ 

৩৬* | পিপ্পল্যান্তি ঘ্বৃত ্ ৩৭৫ 

র্ প্লীহা ও যকত । 
৩৬৮ | মাণকাদি গুড়িক! ক ৩৭৬ 

৩৬৮ | বৃহৎ মাণকাদি গুড়িক। ... ৩৭৬ 

৩৬৯ | গুড়পিপ্পলী ৩৭৭ 

৩৬৯ | বৃহৎ গুড়পিপ্পপী ৮৯, ৩৭৭ 

৩৬৯ | অভয়া লবণ ০৯ ৩৭৭ 

৩৬৯ | গুড়-চ্যাদি চূর্ণ ৩৭৮ 

৩৭৩ অর্কগবণ ৩৭৮ 

৩৭১ | রোহিতকাদ্য-চুর ৩৭৮ 
৩৭১ | প্রীহার্ণৰ রস ৩৭৮ 

৩৭১ | প্রীহান্তক রস ৩৭৮ 

৩৭১ | প্রীহশার্দল রস ৩৭৯ 
৩৭২ | প্রীহারি রস ০৪ ৩৭৯৯ 

৩৭২ | বাসুকীভূষণ রদ ৩৭৯ 
৩৭২ | মহামৃত্যুগুয় শ্পৌহ ৩৭৯ 

৩৭৩ ! লৌহমৃত্যুঞ্জয় রূস ৩৮০ 
৩৭৩ | তাত্রেশ্বর বটী ৩৮০ 

৩৭৩ | চিন্ত্রকাঁদি লৌহ হর ৩৮০ 

৩৭৩ | সর্কেশ্বর লোহ ৩৮১ 

৩৭৩ | রোহিতক লৌহ ৩৮১ 

৩৭৪ | লোকনাথ রস ৩৮১ 

৩৭৪ | বুহৎ লোকনাথ রস ৩৮২ 

৩৭৪ | বিদ্যাধর রস ৃ ৩৮২ 

৩৭৫ | ষরৃদরি লৌহ ৮০০ ৩৮২ 

৩৭৫ | যক্কত্-প্লীহারি-লৌহ্  *** ৩৮২ 

৩৭৫ | যরুৎ্-প্রীহোদরহর-লৌছ ... ৩৮২ 



বিষয়। 

রলরাজ 

বজক্ষার 

মহাদ্রাবক 

শঙ্খদ্রাবক 

মহাশজদ্রাবক 

চিত্রক-ন্বুত 

চিত্রকপিগ্ললী-দ্বৃত 

পিপ্ললী-স্বৃত 

রোহিতক-ঘ্বৃত 

মহারোহিতক-প্বত 
রোহিতকারিষ্ট 

জ্বরাতিসারে 

উৎপলষটুক 

হীবেরাদি 
পাঠাদি 

নাঁগরাদি 

গুড়,চ্যাদি 

উলীরাঁদি 

পঞ্চমূল্যাদি 

বৃহৎ পঞ্চমুল্যাদি 

কলিজাদি যোগত্রয় 

“যুস্তকাদি 

ঘনাদি 

বিশ্বপঞ্চক 

কুটজাদি 

উৎপলাদি চূর্ণ 

ব্যোধাঙ্গি চূর্ণ 

কলিজাদি গুড়িক। 

৯১ 

ত্রান । | বিহয়। 
৩৮৩ 

৩৮৩ 

৩৮৩ 

৩৮৪ 

৩৮৪ 

৩৮৫ 

৩৮৫ 

৩০৫ 

৩৮৫ 

৩৮৬ 

৩৮৭ 

৩৮৭ 

৩৮৭ 

৩৮৭ 

৩৮৭ 

৩৮৮ 

৩৮ 

৩৮৮৮ 

৩৮৮ 

মধ্যম গঙ্গাধর চূর্ণ 
ৰ বৃহৎ কুটজাবলেহ 
। সুতসঞ্জীবনী বটিকা 

সিদ্ধ-প্রাণেশ্বর বস 

কনকন্ুন্দর রস 

গগনস্ন্দর রস 

আনন্দভৈরব 

আনন্দভৈরব ( তন্ত্রান্তরোক্ত ) 

অতিসারাধিকার । 

( আমাতিসাঁরে ) 

পিপ্লল্যাদি 

বখসকাদি 

পথ্যাদি 

' যমান্াদি 

কলিঙ্গাদি 

কুটজাদি 
জ্যষণাদি চু 

শুঠ্যাদি চূর্ণ 

রর ূ  হরীতক্যাদি চূর্ণ 

পাঠাদি চূর্ণ 

( বাতাতিসারে ) 

পুতিকাদি 

পথ্যা্দি 

বচাি 

পঞ্চমূল্যাদি 

পঙ্ঞাঙ্ক । 

৩৮৯ 

৩৮৯ 

৩৯০ 

২৩৯০ 

৩০১০ 

৩৯০ 

৩৯১ 

৩৯৩ 

২৩৯৩) 

৩৯৩ 

০৯৩ 



১।/০ 

বিষয় । পত্রাঙ্ক । 

( পিতাতিস্ারে ) 
ব্ছাদি ১১৮ ৩৯৩ 

মধুকাদি ৩৯৩ 

-কট্ফলাদি ৩৯৩ 
কঞ্চটাদি ৩৯৩ 

কিরাততিক্তাি ৩৯৩ 

অতিবিযাদি ৩৯৩ 

( কফাঁতিসারে ) 
পথ্যাদি ৩৯৩ 

কৃমিশত্রদি ৩৯৪ 

চব্যাদি পাচন ৩৯৪ 

পাঠা চূর্ণ ৩৯৪ 

হিাদি চূর্ণ ৩৯৪ 
পথ্যাদি চূর্ণ ৩৯৪ 
বর্ধ,ল্যাদি যোগ ৩৯৪ 

সমঙ্গাদি' (ব্রিদোঁধাতিসারে ) ৩৯৪৭ 

পঞ্চমূলীবলাদি (ভ্রিদোষাতিসারে ) ৩৯৪ 
'পৃষ্লিপর্ণ্যা্দ 

--(শোঁকাদিজাতিসারে) ৩৯৫ 

( পিত্ৃশ্লেম্মাতিসারে ) 

মুস্তা্ি ৩৯৫ 

সমঙ্গাদি ৩৯৫ 

কুটজাদি ৩৯৫ 

চিত্রকাদি (বাতগ্লেম্মাতিসারে ) ৩৯৫ 

কলিঙ্গাদি কহ (বাতপিকাতিসারে) ৩৯৫ 

( পঞ্ষাতিসারে ) 

'বংসকাদি ৩৯৫ 

বিহ্বার্দি ৩৯৬ 

“পটোলাদি ৩৯৬ 

বিষয়। 

প্রিয়ঙ্গণাদি যোগ *** 

জা দি যৌগ 
স্বীবেরাদি ৮৭ 

দশমুলশুহী 

কুটজ-পুটপাঁক 

কুটজলেহ 

কুটজাইক 

.শ্লোনাকপুটপাক 

লবঙ্গাভ্রষোগ 

লবঙ্গদ্রাবক 

নারারণ চূর্ণ 

অতিসারধারণ 

জাতীফলাদি বটিকা! 

প্রাণেশ্বর রস ৮" 
অমৃতার্ণব রস 
ভুবনেশ্বর রম 

জাঁতীফল রম 

অভয়নৃসিংহ রস 

কর্পূর রস 

বৃহৎ কনক-হুন্দর রস 
পূর্ণচন্ত্রোদয় রস 

অহিফেন-বটিক! 

কাকণ্যসাগর রস 

আনন্দভৈরব রস 

আনন্দভৈরব / তস্বাস্তরোক্ত ) 
বর্ধলাদি অরিষ্ট 

কুটজারিই& 
“অহিফেমাসব 

'বঙদত্বহ ৯০৮০১ 

৯০১ 

৪৬০১ 

৬৩১ 



১৪, 

বিষস্ত। 

গ্রহণীরোগ । 
শ?লপণ্যাদি কষায় 

তিক্তাদি 

শ্রীফলাদি কনক 

চাতুর্ভদ্রকষায় 

মৃষন্যাদি যোগ 

পঞ্চপল্লব 

চিত্রক-গুড়িক! 

নাগরাদি চর্ণ ৪ 

রসাগ্ুনাদি চূর্ণ 

শঠাদি চূর্ণ ও 

রাক্সাদি চূর্ণ ৯৯, 

পিপ্পলীমূলা দি চূর্ণ 

মুণ্যাদি গুড়িক! 
শর্তাকু-গুড়িকা 

কপ্পুবাদি চূর্ণ 

তালীশাদি বটা 

ভূনিঙ্বাদি চরণ 

পাঠাস্চ চূর্ণ 

স্বল্পগঙগাধর চুণ ৯৭ 

মধাম গঙ্গাধর চূর্ণ 

বৃহৎ গঙ্গাধর চুপ 

_বুদ্ধ গঙজাধর চরণ 
মার্কগেডয় চু ৯০০ 

স্বল্ললবঙ্গাি চুর্ণ 

বৃহৎ লবঙ্গাদ চূর্ণ 

পত্রাঙ্ক । ূ 

৪৩২. 

বৃহৎ লবঙ্গাদি চুণ ( তস্ত্রাস্তরোক্ত ) ৪০৬ 

স্থল্লনা্নিক1 চূর্ণ ৮০ 

বুহৎ নাগ্নিক। চর্ণ 

৪০৭ 

৪৩০৭ 

বিষন্। 

জাতীফলাদি চূর্ণ 
জীরকাদি চূর্ণ 
কপিখাষ্টক চূর্ণ 

। দাঁড়িমা্ক চূর্ণ 

অজাজ্যাদি চূর্ণ 

| গ্রহণীশার্দুল চূর্ণ 
কঞ্চটাখলেহ 

দ্শমূল গুড় 

কল্যাণগুড় 

কুম্মাণ্ড-গুড়কল্যাপক 

গ্রহণীগ্জেন্দ্রাবলে 

সুস্তকাগ্য মোক 

শ্রীকামেশ্বর মৌদক. 

বৃহৎ জীরকাণ্দ মোদ্ক *** 

মেথী-মোদক 

বৃহৎ মেধী-মোঁদক 

অগ্রকুমার মোদক 

স্বরচুর 

বৃহৎ চুক 
তক্রারিষ্ট 

পিপ্লল্যাঁদি আপব 
আয়ামকাঞ্জিক 

গ্রহণী কবাট রস 

স'গ্রহ-গ্রহ্নীকবাট ৮৯০ 

গ্রহণীশা দল ব্টিক? 

গ্রহ্ণীগজেন্ত্র বটিক 

৪১৪ 



১/৩৬/০ 

বিষয়। পত্রাস্ক | | ব্যর়। পত্রাঙ্ক। 

অগ্নিকুমার রস যা ৪১৬ | বিন্ব্দি ঘবৃত ৮০, ৪২৪ 

জাতীফলা্য বটা সি ৪১৬ | চালনেরী-বৃত রি ৪২৪ 

মন্াগন্ধক ০, ৪১৭ | মরিচাঞ্চ ত্বত টি রি 

মহাত্রবটী রি ৪১৭ | মহাষটূপলক দ্বত *, ৪২৪ 

পীযুষবল্লী রদ ৪১৮ | বিন্ব্ হল ৯" ৪২৪ 
শ্ীনূপতিবল্লত রর ৪১৮ | গ্রহণীমিহির তৈল -*** ৪২৫ 

বৃহং নৃপবল্লভ, পা ৪১৮ | বৃহৎ গ্রহণীমিছ্ির তৈল .** ৪২৫ 
গ্রহণী-জকবাট ৪১৮ | দীড়িমাদ্য তৈল *" ৪২৫ 

রাঁজবল্ল 5 রস ৮০, ৪১৮ | ছুগ্ধবটা | টি 

স্বল্নগ্রহণীকবাট ৫ ৪১৯ | লৌহপর্গটী ..  **" ১০... ভিউ 

বৃহং গ্রহণীকবাট ৮৭ ৪১৯ ন্বর্ণপপ্পটী --.--- ২4552 8ই৭, 
বিজয়া বটিকা -* ৪১৯ | পুরঞ্চামুত পপ্স-টা, রি চি 

অগন্তিসৃতরাজ রস -*- ৪২০ (_রসপঞ্গ”টা রি 

অগ্রিহ্ুত রস টি ৪২০ বিজ়্পর্জটী, রি ৪২৮ 

শ্রীবৈদ্ভনাথ বটিকা *** ৪২০ অর্শোরোগ। 
খসর্পণবটিক! **. ৪২* | চন্দনাদি পাচন রঃ ৪২৯ 

অভ্রবটিক! ক ৪২১ । মব্রিচা্দি চূর্ণ 8? ৪২৯ 
পূর্ণকল বটিক! ক ৪২১ | সমশর্কর চূর্ণ রঃ ৪২৯ 

বজ্রকবাট ঠা ৪২১ কণা চূর্ণ নী ৪২৯ 

বড়বামুখ রস ৮ ৪২১ | বিজয়চুর্ণ -- ৪২৯ 

হংসপোর্টলী রস ০৪২২ | করগ্রাদি চূর্ণ রঃ উস 
শশ্বুকাদি রস -*" ৪২২ | লবণোতিমাদ্য চূর্ণ *** ৪৩০ 
মহারাজ নৃপব্ললভ ৮৬, ৪২২ | ভল্লাতাম্বৃত যোগ, ৮০, ৪৩০ 

মহারাজ নৃপতিবল্পভ. *** ৪২২ : দুশমুল-গুড় রঃ ৪৩০ 

হিরণ্যগর্তপোর্টলী রস **' ৪২৩ | শ্রীবাহুশাল গুড় ৮০৪৩০ 
শুষী-ঘ্বত, সন 3২৩ | গুড় ভল্লাতক 2 ৪৩১. 

নাগর-ঘুত ৮** 8২৩ | অগম্তি মোদক *৯* ৪৩১ 

বিন্বগর্ভ স্বৃত শত ৪২৩ | কাঙ্কার়ন মোদক *** ৪৩১ 
চিত্রক-ঘ্বুত ৪২৩ 1 নাগরাদয মোদক ৯০, ৪৩২ 

৯৮ পপ 



বিষয়। 

স্বল্প-শুরণ মোদক 

বুহৎ শূরণ-মোদক 

মাণিভদ্র মোদক 

কুটজলেহ 

নাগাজ্জুন প্রয়োগ 

মাণশুরণাদ্য লৌহ 

অগ্নিমুখ লৌহ 

ভল্লাতক-লৌহ 
প্রাণদা-গুড়িক! 

চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা 

রদ-গুড়িক! 

চক্রেশ্বর রস 

তীক্ষমুখ রস 
অর্শঃকুঠার রস 

চঞ্রাখ্য রস 

'চঞ্চৎকুঠার রস 

শিলাগন্ধক বটক 

'অষ্টাজ-রস 

জাতীফলাদ্দি বটা 

পঞ্চানন বটা 

'নিত্যোদিত রস 

দ্ত্যরি 

অভয়ারিষ্ 

কনকারিষ 

চব্যাদি স্বৃত 

কুটজাগ্য গ্বত 

ব্যোষাগ্য ত্বৃত 

উদ্ক-ষটুপলক স্বত 

€ সংহাগৃত-স্বৃত 

গর 

সপ ও 

ি 
গড 

পত্রাঙ্ক । 

৪৩২ 

৪৩২ 

৪৩২ 

্ 
বিষয় । 

সুনিষ্নক-চাঙ্গেরী ঘ্বৃত **, 

পিপ্লল্ল্যান্চ তৈল *৪ৎ 

কাশীশাগ্য তৈল 

৪৩৩ | বৃহং কাণীশাছ্ধ তৈল 
৪৩৩ 

চা চে 

৪৩৪ 

৪৩৪ 

৪৩৫ 

৪৩৫ 

৪৩৫ 

অগ্রিমান্দ; ও অজীর্ণ। 

৪৩৩ বড়বানল চূর্ণ 

.. ২9৩৩ | এসুদ্ধবাদি চূর্ণ 
হিঙ্গ ক চূর্ণ 

বল্ল অগ্নিমুখ চূর্ণ 

বৃহৎ অগ্নিমুখ চূর্ণ 

ভুঙ্কুর লবণ, 
আগ্রমুখ লবণ 

৪৬৬ 1 লবঙ্গাদি মোদক 

৪৩৩৬ 

৪৩৬ 

সুকুমার মোদক ৮০১ 

জিবৃতাদি মোদক 

৪৩৬ মুস্তকারিষ্ট 

৪৩৬ | শার্দুল কাঞ্জিক 

৪৩৭ | অনুত ভরীতকা **- 
৪৩৭ | ক্ষার-গুড় ১৯০ 

৪৩৭ 

৪৩ধ 

৪৩৭ 

৪৩৮ ০৯. তি পপ 

. ৪৩৮ | অগ্নিতুর্তী বটী ** 

শ্ীরামবাণ রস 

বড়বানল রস 

ছতাশন রগ তর 

বৃহৎ ছুতাশন রস 

৪৩৮ | পানীয়তক্ গুড়িকা . :** 
৪৩৯ ; অধুতবটা নি 

২০৮ [. আনুতৃবন ফী... ** 
৪৩৯ অগ্নিকুমার রস নি 

৪৪৩ 

৪৪৩ 

553 

৪98৫ 

৪6৪8৫ 

88৫ 

৪৪৫ 

৪895 

৪৪৩৬ 

৪৪৬ 

৪৪6৬ 



১৮৮/৩ 

বিষয় । পত্রান্ক | 

বৃহৎ অগ্নিকুমার রস *** ৪9৬ 
পাশুপত রস *০* ৪৪১ 

ভক্তবিপাক ব্টা ০ ৪৪৭ 
পঞ্চামৃত বটী রর ৪৪৭ 

অগ্নিরস 5 ৪৪৭ 

জবালানলরল 7 ৯৯১1 88৮ 

লবজাপি বটী 5 ৪৪৮ 

বৃহল্পব্জা্দ বটা *** ৪৪৮ 

ক্ষুধাপাগর রস -** ৪৪৮ 

টঙ্গনাি বটা রা ৪৪৮. 

বৃহৎ শঙ্খবটী রি ৪৪৯ 

মহাশহ্ধবটা র্ ৪৪৯ 

.শঙ্খবটী ৮০ ৪৪৯ 

মহাশঙ্ঘবটী (দ্বিতীয় ) **" 8৫০ 
জাভীফলাদি বটা রা ৪৫০ 
প্রদীপন রস ৮০, ৪৫০ 

ভাস্কর রস ৮, ৪৫১ 

চিন্তামণি রস ৮০, ৪৫১ 

মহোদধি রস 88 ৪৫১ 

বৃহৎ মহোদধি রস ৮০ ৪৫১ 

ক্রব্যাদ রস ০ ৪৫১ 

্জিন্ন রস ০০, ৪৫২ 

রস রাক্ষস ০ ৪৫২ 

ভ্রিফলা লৌহ... ০২৭ ৪৫২ 

বীরভদ্রান্র নত 

বিশ্বোদ্দীপকাত্র টা ৪৫৩ 

মস্তবটুপলক স্বৃত এ 8৫৩ 

বল অগ্রন্থত রে ৪৫৩ 

বুহৎ অগ্নিঘ্বত ই ৪৫৩ 

বিষয় | পত্রাস্ক । 

বিসুচিকারোগ। 
অহিফেনাসব রর ৪৫৪. 

মুস্তাগ্য রস রর ৪৫৪. 

কপুর রস ০* ৪৫9 

ক্রিমিরোগ। 
পারসীয়াদি চূর্ণ ৪৫৫ 

মুত্তকানি কবায় সপ ৪৫৫. 

পর্িতদ্রাবলেহ ৪৫৫ 

ক্রিমিকালানল রস ৪ ৫৫ 

ক্রিমিবিনাশ রল *. ৪৫৬. 

কীটারি রস রি ৪৫৬ 

কীটমর্দ রস ১ ৪৫৬. 

ক্রিমিরোগারি রস 9৫৬. 

ক্রিমিহুদগর রস ০৬০ ৪৫৬, 

ক্রিষিত্ব রস ৪৫৬ 

ঝিড়ঙ্গ রদ নর ৪৫৬- 

ভ্রিফগান্য ঘ্বত রী ৪৫৭. 

বিড়ঙগ তৈল ৮০, ৪৫৭, 

ধুস্তর তৈল ; ৪৫৭ 

পাণ্ডু ও কামলা । 
ফলগ্রিকাদি কষার 8৫৮ 

'বাসাদি কষায় ৪৫৮ 

যোগরাজ ৪৫৮ 

নিশালোৌহ ৪৫৮ 

বিড়ঙদি লৌহ ৪৫৮ 
দার্ববাদি লৌহ হত ৪৫৮ 

নুষারস-লৌহ_... *৮ 8৫৯ 
অিকত্রধাস্ত লৌহ. ** ৪৫৪ 



বিষয় 1 

খাত্রীলোহন 
অষ্টাদশাঙ্গ লৌহ 
পাঙ্পধ্চানন রস রি 

লঘানন্দ রস 

কামের বস 

বিড়ঙ্গান্ক লৌহ 
সম্মোহ লৌহ 

ত্ৈলোক্যন্ুন্দর রস --- 

চন্দ্রনূর্যাত্মবক রস 

প্রাণংল্লভ রস 

পাওুহুদন রস 

পুনর্নবাদি মুর 
ব্জবটক মণ্ডুর 

পঞ্চামৃত-লৌহম গুর 

জ্রাষণাদি মণ্ডুর 

দ্বিতীয় জ্যষণাদি মণ্ডুর ... 

আমলক্যবলেহ 

ধাত্র্যরিষ্ট 

দ্রাক্ষাঘুত 

হরিদ্রাছ্য দ্বত, 

ব্যোবাছ্য ঘ্বৃত 

পুনর্নবা-তৈল 

'হ্বীবেরাদি ক্কাথ 

অটরূষকাপিক্কাথ 

ধান্তকাদি হিম 

উশীরাদি চূর্ণ 

এলাদি গুড়িক! 

রক্তপিভ। 

১৮৮৭ টার রজার রে িিরিরারা ররর রুরারারররাা 
পত্রানঙ্ক | | বিষয়। পত্রাঙ্ক । 

৪৫৯ | কুষ্মাওখণ্ড ৪৩০ ৪৬৩৭ 

৪৫৯ | বৃহৎ কুম্মাগু1বলেহ টিটি 
৪৫৯ | বাসাথগ্ড ৪৬৭ 

৪৬* [ বাসাকুম্মাগুখণ্ড ৪৬৭ 
৪৬৬৯ | অকেশ্বর রূস ৪৯৬৭ 

৪৬০ বরসামুত রস ৪৬৭ 

৪৬০ | স্ধানিধি ৪৬৮ 
৪৬১ | রক্ত পিত্তাস্তক রস ৪৬৮ 

৪৬১ | কপর্দক রস 9৬৮ 
- ৪৬১ ] খগণ্ডকাছ্ লৌহ সি 
৪৬৮ | সমশর্কর রস ৪৬৯ 
৪৬২ 1 শর্করা লৌহ ৪৬৯ 
৪৬২ শতমূল্যাদি লৌহ ডি 
৪৬২ | রক্তপিস্তাস্তক লৌহ ৪৬৯ 
৪৬৩.) উনীরাপব হি 

৪৬০ | চুর্্বাচ্য ঘ্বৃত ০ 
৪৬৩, | বাসাত্বত ও 
৪৬৩ | সপ্ডহস্থ ঘ্বত 5৭০ 
৪৬৩ | হ্রীবেরাছ্য তৈল ৪৭০ 
৪৬৪ রাজবন্ন। । 
৪৬৪ | বাদি চু ৪৭২ 
৪৬৪ | শৃঙ্গাজ্জুনাদ্ চূর্ণ ৯৭১ 
৪৬৪ | এলাদি চুশ ৪৭১ 

ত্রিকটাদি চু ৪৭১ 
৪৬৫ | অশ্বগন্ধা্দি চূর্ণ ৪৭২ 
৪৬৫. | স্বর্ণমাক্ষিকাদি চূর্ণ ৪৭২ 
৪৬৫ | কপুরা্য. চূর্ণ 9৭২ 
৪৬৫ | ধিতোপলা'দ লেস ৪৭২ 
৪৬৫ | বুহৎ বাপাবলেছ ৪ 



চে 

বিষয় । 

বৃহৎ বাসাবলেহ (দ্বিতীয় ) 

বৃহৎ বাসাবলেহ ( তৃতীক্ন ) 

চযবনপ্রাশ 

দ্ৰাক্ষাপিষ 

বৃহৎ চন্ছ্রামৃত 

ক্ষয়কেশরা 

ক্ষয়কেশরী (দ্বিতীয়) 

রজতাদি লৌহ 

যক্মারি লৌহ 

যঙ্াস্তক লৌহ 

শিলাজত্বার্দি লৌহ 

বিন্ধাবাসিযোগ 

কনকম্বন্দর রস 

চুড়ামণি রস 

মুগাঙ্ক রস 

মহামুগাঙ্ক রস 

রাজ্ম্বগাঙ্ক রস 

কাঞ্চনাভ্র রম 

বৃহৎ কাঞ্চনাভ্র রস 

-রদ্ক্ে গুড়িক! 

বৃহৎ রসেব্দ গুড়ি কর 

হেমগর্ভপো্টলী রস 

রত্ুগর্তপোন্টলী রস 

লোকেশ্বরপো্টলী রস 

* সর্বাগসুন্দর রস 

কল্যাণন্ুন্দরাত্র 
পরাশর ঘ্বুত 

'অঙ্গাপঞ্চক দ্বৃুত 

“বলাগর্ভ-দ্বৃত *** 

১৮৩/০ 

পত্রাঙ্ক ॥ 

৪৭৩ 

৪৭৩ 

৪৭৩ 

5৭৪8 

৪৭৪8 

৪৭৫ 

৪৭৫ 

৪৭৫ 

৪৭৫ 

৪৭৬ 

৪৭৬ 

৪৭৬ 

৪৭৬ 

৪৭৭ 

৪৭৭ 

৪৭৭ 

৪৭৮ 

৪৭৮ 

৪৭৮ 

৪ ৭৮ 

6৭৯ 

৪৭৯ 

৪৭৯ 

৪৮৩ 

৪৮৩ 

৪৮০৩ 

বিষয় । 

জীবস্তাগ্য ঘ্বৃত -*৪ 

মহাচন্দনার্দি তৈল ৮০০ 

কাসরোগ। 
কট্ফলাদি পাচন 

মরিচান্ভ চূর্ণ 

সনশর্কর চূর্ণ 

এলাদি চূর্ণ ৪ 

হরীতক্যাদদি গুড়িক1 ... 

মরিচা গুড়িকা ৮০, 

ব্রযাতী হরী'তকী ৪ 

অগন্ত্য হবীতকী 

বাসাবলেছ 

তাণীশার্দি মোদক 

জয়াগুড়িকা 

বিজয়। গুড়িক। 

রসগুড়িক। 

রসেজ্্রগুড়িক। রা 

বৃহৎ রসেন্ত্র গুড়িকা *** 

বিজয়ভৈরব রস ৮৯০ 

চন্দ্রামৃত রস ১৬৬ 

কাসকুঠার রস 

শৃঙ্গারাভ 

সার্বনভীম রস 

বৃহৎ শৃজারাত্র বর 

কাসলস্মীবিলাস 

সমশর্কর লৌহ ৮০5 
পঞ্চাম 5 রস ৮৯, 

৪৮১ | পুরন্দর বটী 

"৪৮৯ কাণাস্তক রস 

স্প্পসপ্পশ পপ তপীপস্পিশ পাপা 

পঞ্াহ্। 

৪০৮১ 

৩৮৯ 

৪০২ 

6৮২ 

০০৮২ 

৪৮৭২ 

৪৮০ 

৪৮৩ 

৪৮৩ 

১১৮৩ 

5৮৪ 

৪৮৪ 

8৮৬. 

3৮৫. 

৪০৫ 

৪৮৫ 

৪৮৫ 

১৮৩ 

৪৮১ 

6৮৬ 

৪৮৩ 

৪৮৭ 

৪৮৭ 

৪৮৭ 

৪৮৭ 

9৮০ 

৪৮৮ 

৪৮৮ 



বিষস্ব।, 

কাসসংহার ভৈরব 

পিশুকাসাস্তক রস 

অমৃতার্ণঝ রস 

মঙ্থাকামেখবর বস 

উ্ডামরানন্দ।ভ্র 

গুণমহোদধি ৮০০ 

সর্বেশ্বর রস 

তরুপানন্দ রস 

স্বচ্ছন্দভৈরুব 

চন্দ্রামৃত লৌহ 

নিত্যোদর় বস 

বসস্তৃতিলক ৮** 

কন্টকারী-ঘ্বৃত | 
কণ্টকারী-স্বচ ( বৃহৎ) -*. 
দশমুল-ঘ্বত 

দশমুলাদ্য-ঘত 

দশমুল-বট্পলক ত্বৃত 
চন্দনাদ্য তৈল 

চন্দনাদ্য তৈল (বৃহৎ) .. 
বাসাচন্দনাদি তৈল *** 

হিক্ক! ও শ্বসরোগ। 
শৃজযাদি চূর্ণ 
হব্দ্রার্দি চু 

ভার্সী গুড় 

ভাগী-শর্করা 
শৃঙগীগুড় স্বৃত তি 

পিপ্পল্াযাদ্য লোহ *** 

মহাস্বাসারি লৌহ **, 
শ্বাসকৃঠার রস *** 

্ 

পত্রাঙ্ক'। বিষয়। 

৪৮৮ | শ্বাসকুঠার রদ (দ্বিতীয়) 
৪৮৮ 

৪৮৭৯ 

৪৮৯ 

৪৮৮৯ 

৪৮৯ 

৪8৬ 

৪8৯৩ 

৪৯০ 

৪৯০ 

৪৯১. 

৪৯১ 

১৯১ 

9৯২ 

৪৯২ 

৪৯৭ 

৪৯২ 

৪৯২ 

৪৯৩ 

৪৯৪ 

১৯৪ 

৪৯৪ 

58৯5 

9৯% 

৪৯৫ 

৪৯৩৬ 

৪8 

শ্বামভৈরখ রন 

শ্বাচিন্তামণি 

বিজয়বটী 

ডামবেশ্বরাত্র 

সুর্্যাবর্ত রস 

শ্বাসকান-চিন্তা নণি 

লৌহপঞ্স টা 
কনকাসব 

হিংশ্রাঙ্থ ঘ্বৃত 

তেজোবত্যাদ্ঠ ঘ্বৃত 

স্বরভঙ্গরোগ। 
মৃগনাত্যাদি অবলেহ 
চব্যাদি চূর্ণ 

নিদ্দিঞ্ধিকাবলেহ 

কল্যাণাবণেহ 

ভৈরব রস 

ক্র্যন্বকান্র 

ব্যান্ী ঘ্বত 

পারন্ধত থঠ 

ভূক্গরাঙাছা 'ৃত 

- অরোচকবরোগ। 

যমানীষাড়ব 

কলহংস 

তিজ্তিড়ী পান্ক 

রসালা 

| আরও্রকমাতুলুঙ্গাবলেই 

নুধানিধি রস -* 
স্থলোচনাত্র রা 

পত্রাঙ্ক | 

৪৯৬. 

৪৯৬ 

৪৯৬. 

৪৯৬ 

5৯৭ 

৪৯৭ 

৪৯৭ 

৪৯৭ 

৪৯৮ 

৪৯৮ 

৪৯৮ 



শা সা পথ অপার 

বিষয়। 

বমনরোগ । 

এলাদি চূর্ণ 

বস্ত্র 

বুধধবঙ্গ রস রর 

৯ পল্মকাছা ঘ্বৃত ৮০, 

ভৃষ্তারোগ। 

কুমুদেশ্বর বস 

মঙৌধধি রস 

২/৬. 

পত্রাক্ক 4 

৪৬৩ 

৫৭৪ 

মুচ্ছা, ভ্রম ও সম্্যানরোগ | 
সুধানিধি রস 

- মুচ্ছীস্তক বস *** 

অশ্বগন্তা রিষ্ট 

মদাত্যয়। 

ফলরিকাঁছ্য চূর্ণ 
অষ্টাঙ্গলবণ 

এলাছ্য. মোঁদক 

“মহাকল্যাপ বটা 
 পুনর্নবাদ্য স্বৃত 
বৃ*ৎ ধাত্রী-তৈল 

আথগুা সব 

দাহরোগ | 

চন্দনার্দি পাচন 

ত্রিফগাদ্য ( কষায় ) 

পর্পটাদি কষায় 

দাহাস্তক বল 

স্ধাকর রস 

কাঞ্জিকতৈল 

কুশান্য তৈল ও ঘ্বত 
১৩ 

৫০৪ 

+ হি ২ টং 

এ] বাঙ্গাদি পাচন. .*ত 

'|*মাষবল+দি 

বিষ্র | - 

উন্মাদরোগ। 
সাবন্থত চূর্ণ --* 
উন্ম'দগজাস্কুশ রঃ 
উন্মাদভঞ্জন রস ৮০৯ 

ত্ দাস্কুশ বস *১ 

চতুভূ্গ রস রি 
পানীর়কলাণক-সৃত 

নু চি ক্ষীরকগ্যাণক গ্বত 
মহাকল্যাণক ত্বৃত 
চৈতস স্বৃত 

শিবাদ্বত 

মহাপৈশাচিক স্বৃত 

হিঙ্গাঁ্চ ঘ্বৃত 
লঞ্ুনাগ্য ঘ্বত 

অপ্স্মার | 
ল্যাণ চূর্ণ তা 

সথতভব্ম- প্রয়োগ ই 

"াঁতকুলাস্তস্ক 

চগুভৈরব 

ইন্্ররঙ্ষা বটী 

কুষ্ম ও ঘ্বত 

স্বল্পপ্ঞ্চগব্য খ্বচ 

বৃহৎ পঞ্চগব্য স্বৃত 

*হাটৈতস ত্বৃত 
ব্রাহ্ম স্বত. 2 

:] পলস্কয়াদ্চ তৈল 

হাতব্যাধি। 

৬৬ 9 রি 

1 র্ 

পত্রাক্ক। 
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বিষঞ্জ 

স্বলনরান্নাদি পাচন 

স্বল্লরমলোনপিও 

য়োদশাজ গুগৃশুলু 
অশ্বগন্ধাদ্ব 5 

দুশমুলাছ্য তি 

ছগলাছ্য বত 

বৃহৎ ছাগজাছ্য ঘ্বত 

নকুলাছ্য ঘ্বত 

চতুম্্্থ স-। 
চিন্তামরি চহম্মু্থ 
যোগেন্দ্ রদ 

রসরাজ বস 
চিন্তানণি রস 

বৃহৎ বাতচিন্তামণি | 

বাত-গজান্কুশ 

বৃহৎ বাতগজাঙ্কুশ 

মহাবা তগজন্কুণ 

অনিলারি রস 

তারি রস 

তালকেশ্বর বস 

তালটিববাী 

আনন্দ-ভৈর বী. 

বাতারি রস 

দ্বিগুণরস 

বাতনাশন রস 

লঘানম্রস 

পিস্টীরল 

কুক্স-বিনোদ রস 

বাতবিধবংসী রন 

চা 
ক 

পত্রান্ক। | বিষয়। 
৫১৪ | পলাশাদি ব্টী টা 

৫১৪ | গগনাদ্ি বটী 

৫১৪ | সর্বব[জন্ন্দর রস 

৫১৫ | ব্রৈলোকা-চিন্তামণি রস -*" 

৫€১৫ | দশসাঁর খটী 

৫১৫ | স্বল্লবিষুঃ তৈল ১৩৪ 

৫১৫ | বৃহৎ বিষুণ তৈল 
৫১৬ | নারায়ণ তৈল 

৫১৬ | মধামনারাজ়ণ তৈল :-" 

৫১৬ | মহ্ানারায়ণ তৈল 

৫১৭ | সিদ্ধার্থক তৈল 

৫১৭ | চিমসাগর টহল 
৫১৭ | বায়ুচ্ছায়াস্থরেন্ত্রতৈল ১" 

৫১৭ | মাষ"ণাঁদি তৈল 

৫১৮ । সৈন্ধধাছ্য তল 

৫১৮ | বৃহং শতপুষ্পার্দি তৈল -. 

৫১৮ | মহ্বাব। তৈল **০ 

৫১৮ ; ঝ্িশতী-প্রসারিণী তৈল 

&€১৯ | সপ্তশ একাপ্রণারিণী তৈল 

৫১৯ | একাদশপতকা প্রদারিণী তৈল 
৫১৯ | অষ্টাদশশতিকা প্রদারিণী তৈল 

৫১৯ | মহারাজ- গ্রসারিণী তৈল 

৫২০ | গুম্প-জ-প্রসারিণী তৈল 

৫২০ | কুব্জ-প্রসার্ণী তৈল 

৫২* | মহাকুকুটমাংদ তৈল 
৫২০ নকুলট চপ টা 

৫২১] মাবতৈল 
৫২১ | স্বশ্নমাযফতৈল নী 

৫২১ |] সপ্তপ্রস্থ মাধতৈল 

পত্জাঙ্ক। 

৫২১ 

৫২১৯ 

৫২২ 

৫২২ 

৫১৫ 

৫১? 
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স্পা সন পপি ক ০০ রি ০ ৯ 

বিষয়। 

নিরামিষ মহামাষ তৈল ". 

মহাঁমাষ তৈল 

বাতরাজজ তৈল ৮৯, 

'মহানুগন্ধি তৈল 

, লশ্ীবিলাস তৈল *** 

বাতরক্ত | 
অমুতাদি পাচন ৮৪ 

বাসা (পান ) 

নবকাঁধষিক *০* 

পটোলাদি 

শ্শ্বা্দি চূর্ণ ** 
কৈশোর গুগগুলু ৮০ 

রসান্র গুগ্গুলু 

বাতরক্তাস্তক রস 

গুড়চ্যাদি লৌহ 

লাঙ্গল্যাদ্য লৌহ 

তাজভন্ম 

'. মহাভালেশ্বর রস 

বিশ্বেখবর রস 

দ্বাদণায়স 

গুড়ুচা স্বুত 

অমৃঠাছ্য ঘ্ত 

শতাবরী ঘ্বৃত 

গুড়ুচী-তৈল 

সধ্যন গুড়ুচী তৈল 

বৃহঃ গুড়ুচী তৈল 

দ্বিতীয় গুড়,চ্যাদি তৈল 
মহারুদ্র গুড়চী তৈল 

দ্শপার বলা-তৈল 

২৩/৩ 

পত্রাহ্ক । বিষয়। 

৫৩৩, রুদ্রতৈল ' তর 

৫৩৩ | মহরুদ্র তৈল **' 

৫৩৪ শতাহ্বাদি তৈল 

৫৩৪ : শারিবাগ্য তৈল 

৫৩৪ | ব্ষিতিন্দুক তৈল *** 
খারুকপদ্মক তৈল  ** 

৫৩৫ | নাগবলা-তৈল *** 

৫৫৫ পিগুতৈল 

৫৩৫ | দ্বিতীয় পিগুতৈল 

৫৩৬ | মহাপিগতৈল ৮ 

৫৩৬ উরুস্তত্ত | 
৫৩৬ | ভল্লাতকাদি পাচন 

৫৩৬ | পিপ্পল্যাদি *** 

৫৩৭ | গুঞ্াভদ্র রস 

৫৩৭ | অষ্টকটুর তৈল 

৫৩৭ | কুষ্ঠাগ্য তৈল 

৫৩৭ | মহাসৈদ্ধবাদ্য তৈল 

রি 'আমবাতরোগ 
৫৩৮ | বাক্সাপঞ্চক ও 

৫৩৮ | বান্মাসপ্তক 

৫৩৯ | রাম্নাদি দশমুল 

৫৩৯ | রপসোনাপি কষার 

৫৩৯ | দশমুলাদি যোগ 

৫৩১৯ | মহারামাদি কষায় 

৫৩৯ | শতপুম্পাদ্য চূর্ণ 

৫৩৯ | হিঙগাদ্ধ চূর্ণ 
€৪ | অলন্ুযাগ্য, চুর্ণ 

€৪* | বৈশ্বীনর চূর্ণ 

৪ পথা।গ্ভ চুণ 

টি টে ০2 মি ্প ্ সপ 

পত্রাঙ্ক । 
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বিষয়। 

পুনর্নবাদ্য চূর্ণ 

আছাদ্য চূর্ণ ৯ 

অকভ্ুমোদার্দি বটক 

যোগরাভ্ গুগ্ঞগুলু ৮৯, 

বৃহৎ ফোগঝাজ গুগ্গুলু ** 

শিবা গুগগ্ুলু 

দিংহনাদ-গুগগুলু 

বৃহৎ 'সংহনাদ গুগ্গুলু '*" 

ধাতারি গুগ্গুপু 

রসে'ন পিও্ড 

মহারপোন-পিও রর 

আম্গজাসংহ-মোদক ... 

আঁমবাতারি বটিক। 

আমবাতেশ্বব রস 

বাত্গঞ্ন্র সিংহ *** 
ভ্রিফলা্দ লৌহ 

বিডঙ্গা দ-রস-লৌহ 
গুঠী স্বৃত 

শৃঙ্গবেরাদ্য ত্বত 

কাঞ্জিক যটপলক দ্বৃত 

প্রস্ারিণী ঠৈল 

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল 

দ্বিতীয় নৈদ্ষবাদ্য তৈল 

বিজ্য়ভৈরব তৈল 

ছিপঞ্চমুলাদি 

শুলরোগ । 

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ... 

শঙ্চুর্ণ 

শুলসংহারক চূর্ণ 

শবুকাদি গুড়িকা 

শব্ঘবস গুড়িকাঁ 

লৌহ গুড়িকা 
নারুকেল-ক্ষার 

এরও সঞ্$ক | 

বিড়ঙ্গার্ণি মোদক 

,কোলাদি মুর 
ক্ষীরমগর 
গুড়মণ্ডুর 
চতু"সম মণ্ডুর 
রসমতুর 
শতাবরী-মও্ুর 

বৃৎ শতাররী-মও্ুর 
মণ্ডুর বটিক! 

তারামণ্ুর-গুড় 
শুলভ্রণী বটিকা। 
ভ্িফলা-পৌহ 
সপ্টামৃত লৌহ 
শর্করা লৌহ 
বৈশ্বানর লৌহ 
চতুঃসম লৌহ 
শুঙ্রাজ লৌহ 
ধাত্রীকৌহ 
পাকের ধাত্রীলৌহ 
লৌহামৃত 

নারিকেঙ্গামৃত 

পুগথণ্ড 
 আমলকী-ণ্ড 
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বিষয় । 

নারিকেল খণ্ড 

বৃহৎ নারিকেল খণ্ড 

হরীত কী-খণ্ড 
শ্রবিদ্যাধরার 
শুলগজকেশরী 

পিপ্ললী স্ব 

গুডপ্প্িলী ঘ্বৃত 

দাধিক গ্ুত 

বীঞ্জপুরাঘ্য দ্বৃত 

শুলগজেন্দ্র তৈল 

উদ্াবর্ত ও আনাহ। 
নারাচ চুর্ণ 

গুডাষ্টক 

বৈদ্ঞনাঁথ ঝটা_ 

বৃহৎ ইচ্ছাঁভেদী রস 

নারাচ রস 

শুধমুলকাছ দ্বৃত 

সিরা গ্ৃত পা 

গুলরোগ। 

হিজাদি চূর্ণ 

বচাদ্দি চূর্ণ 

লবঙ্গাদি চর্ণ 

বজ্জক্ষার 

ক্ষারাষ্টক 

দস্তী-হুরীতকী 

গুলবজ্িণী বটিকা 

কাঙ্কার়ণ গুড়িক। ৮ 

রসা়নামৃত্ত লৌহ 
পথশানন রম 

€৬৩ | গুল্সকালানল রস তপু 

৫৬১ : বৃহৎ গুতকালাঁনল রস ** 

৫৬১ | মহাগুল্স কালানল রস 

৫৬১ | গুলশার্দুল রস; 

৫৬২ | নাগেশ্বর রস ক্* 

৫৬২ ূ প্রাণবল্পভ রস 

৫৬২ ! ক্র/ষণাগ্য স্বত 

৫৬২ | দ্রাক্ষা্য ঘ্বৃত 

"৫৬২ বুসোনাদ্যি ঘ্বৃত 

৫৬৩ । ব্ায়মাণাদ্য ঘত ৪৬০ 

নারাচ বত 

৫৬০ ভল্লাতক ঘ্ুত 

৫২৬৩ । পঞ্চপল স্বৃত 

৫৬৪ ৰ ধাত্রীষ্টপলক স্বুত 5৪ 

৫৬৪ | ভার্গীষট্পলক দ্বত 
৫৬৪ ক্লীরষট্পলক 'দ্বৃত 

৫৪৪ : হৃদ্দরোগ। 
৫৬৪ ৃ ককুভাদি চূর্ণ 

৷ পিপ্পল্যাপ্দ চূর্ণ 

৫৬৫ ; ভিবৃত্যা্দি চুণ 
৫৬৫ ূ সক্মৈলাদি চূর্ণ 
৫৬৪ | কল্যাণন্ন্দর বম 

৫৬৫ 1 চিস্তানণি রস ক 

৫৬৫ র হাদয়ার্ণধ রস ৮০, 

৫৬৬ | বিশ্বেশ্বর রস 

৫৬৬ | পঞ্চানন রস ৮৯ 

, ৫৬৬ | প্রভাকর বটা 

৫৬৭ | শঙ্কর বটা, * *** 
৫৬৭ শ্বদংষ্রাদ্য স্বত 

পত্রাঙ্ক ৷ 

৫৬৭ 

৬৬৭ 

৫৬৮ 

৫৬৮ 

৫৬৮ 

৫৬৮ 

৫৬৮ 

৫৬৩৯ 

৫৬৯ 

৫৬৯ 

৫ ৩৯ 

৫৬৯ 

৫৭০ 

৫৭৩ 

৫৭০ 

৫৭৩ 

৫৭১ 

৭১ 

৫৭১ 

৫৭১ 

৫৭৯ 

৫৭৯ 

৫৭২ 

€৭২ 

৫৭২ 

৭২ 

৫7২ 

৫৭২ 



এ শি শি শিশিদি ি কপি পা শিপ শিশিটি ৩ তি স্পা টিপা পিপি পাশও পপ পিপি ৮ শা 

বিষয় । 
অজ্ঞুন স্বৃত ৯৬৮, 

বল্ল হক ঘ্ৃত 

বলাদ্য স্বৃত 

মুত্রকুচ্ছ ও মুত্রাঘাত। 
এলাদি পাচন ৮০৮ 

ধার্যাদি পাঁচন ০৭ 

বৃহৎ ধাত্রযার্দি (পাচন ) **" 

শতাবর্যার্দি 

পঞ্চতুণমুল 

স্ত্রকৃচ্ছহর 
শরকুচ্চাস্তক রস ৮** 

হুকৃচ্ছাস্তক রস (দ্বিতীয়) 

জ্িনেত্রাখ্য রস 

স্কারকেখর বস ৮৮৭ 

বরুণাদ্য লৌহ *** 

কুশাবলেহ ৮০, 

শহ্কুমার কুমারক ঘ্বৃতি ** 

ভ্িকণ্টকাদ্য ঘ্বৃত ৮০৯ 

চিত্রকাদ্য ৮৪ 

ধান্গোক্ষুরক স্ব 

বিদারী-দ্বৃত 

ভদ্রাবহ ম্বৃত ১১. 

শিলোদ্িদাদি তেল *** 

উীরাদ্য তৈল ৮৪ 

অশ্ারী | 
শুঠ্যাদি কাঁথ 

বুহৎ বরণাি *০* 

এলাদি ূ 2০, 

ভউষকা দিগণ *** 

২19, 

৫৭৮ | 

পত্রাক্ক । ূ ব্ষিয়। 
৫৭৩ , পাধাণব্জ রস 

৫৭৩ র ত্রিবিক্রম রস 

৫৭৩ : পাষাণভিন্ন 
কুশাদ্য ঘৃত 

৫৭৩ । কুলথাদ্য ঘ্বৃত 

৫৭৩ | বরুণ ঘ্বৃত 

৫৭৩ | বর ণাদ্য তৈল 

৫৭৪ | বীরতরাদ্য তৈল 

৫৭৪ 

টি গুমেহ । 

৫৭৪ | এলাদি চূর্ণ 

৫৭৪ | শ্রিফলা চূর্ণ 

৫৭৪ | কর্কটা বীজাদি চর্ণ 

৫৭৫ | ন্তগ্রোধান্দি চূর্ণ 

৫৭৫ | চন্দনাদি চুণ 

৫৭৫ | মার্ষিকাদদি চূর্ণ 

৫৭৫ | মেহবুলাস্তৃক রস 

৫৭৬ | মেহাস্তক রস 

৫৭৬ | পঞ্চানন রস 

৫৭৬ | সোমেখর রস 

৫৭৬৩ | যোগীশ্বর রস 

৫৭৭ | সোমনাথ রস 

৫৭৭ | বসস্তকুস্থমাকর রস 

«৭৭ | সর্বেশ্বর রস 

বৃহৎ কামচুড়ামণি 

৫৭৮ | চন্দ্রকান্তি রস ০০. 

€৭৮ | আনন্দভৈরব রস ৯০ 
৫৭৮ | কামধেনু রস ৯৬০ 

মেধনাদ রস 

স্পাীপিস্পিপ্পপপ্পী্ী সি শশী শীল সি পপ গস আস জপ ০ পা পাপ পাশ ০ পপি পাস | ৮ পিক জা 

পত্রাঙ্ক ৷ 

৫৭৮ 

৫৭৮ 

৫৭৯ 

€ ৭ 

৫৮০ 

৫৮৩ 

৫৮০ 

৫7৮০ 

৫৮০ 

৫৮ 

৫০৮১ 

৫৮১ 

৫৮১ 

৫৮১ 

৫৮২ 

৫৮২ 

৫৮২ 

৫৮২ 

€ ৮৩ 

৫৮৩ 

৫৮৩ 

৫৮5৪ 

৫৮৪ 

৫৮৪ 

৫৮৪ 



হিষয়। 

মেহমুদগ র-ঝটিকা 
ইন্দ্রবটী 

শুক্রমাতি ক? বটা 

বেদবিদ্য। বটী 

চন্দ্র প্রভ। বটা 
শিলাভত্বাদি বট? 

বিডঙ্গাদি লোহ 

শারিবাদি লৌহ 

বঙ্গেখর 

বৃহৎ বর্পেখব 

স্বর্ণথল্স 

বঙ্গষ্টক 

১ কলা। 

প্রমেহ-সেতু 

মেহন্জ 

মেহকেশরী 

দাড়িমাদ্য ঘবৃত 

বৃহৎ দাঁড়িমাদ্য ঘ্বৃত 

মহাদাড়িমাদ্য বত 

শালগলী-ত 

গ্রমেহমিহির তৈল 

, দেবদার্ববরিষ্ট 

চন্দনাসব এ 

সেমরোগ। 

জ্িফলাি যোগ 

তারকেশ্বর রস 

হেমনদাথ রস 

গগনাদি লৌহ 

২।৬/০ 
এ পপ

 হা ০ পপ ৯ 

পত্রাঙ্ক । £. রিযিক । 
গঞ্রা। 

৪৮৪ | বুছৎ ধাত্রীত্বৃত র্ সহ 

৫৮৫ | কদল্যাঁদি দ্বৃত রঃ রি 

€৮৫ [ গুক্ততারল্য ও ধ্বজভঙ্গ | 

৫৮৫ | নাবসিংহ চূর্ণ -* ৫৯১ 

৫৮৫ 

৫৮৬ 

৫৮৬ 

৫৮৬ 

৫৮৬ 

৫৮৬ 

৫৮৭ 

৫৮৭ 

৫৮৭ 

৫৮৭ 

৫৮৭ 

৫৮৮ 

৫৮৮ 

৫৮৮ 

৫৮৮ 

৫৮৭ 

৫৮৯ 

৫৮৯ 

৫৯৩০ 

৫৯২ 

৪৯৩ 

১৫৯১৯ 

৫৯১ 

লগ ০ পপ সপ পপ পপ পাস পপি পাপী শা ীপাপপাীপ্পপীসপীপা শশা 

শা পাপী পস্প পাপা পাপা পপ পাপ পপ 

চন্দোদয় মকরধবজ রর ৫৯২ 

বুৎ চক্দ্রোদয় মকব্ধবজ '". ৫১২ 

নাগবল্যা্দি চূর্ণ ক বিন 

অর্জকাদদি বটিক। রি দ্র 

স্থরন্থন্দরী গুড়িকা  **" ৬ 

পুর্চচ্্র রস সি 

নষ্টা-ক্র রস 
এ 

শুর্রল্লভ রম নী ৫৯৪ 

বরন ৫৯৪ 

মকরধ্বজ রস রি ৫৯৪ 

কামনী-বিদ্রাবণ রস --* মহ 

মহেশ্বর রস রর ৫2৫ 

গন্ধামৃত রদ রর ৫8 

শ্ীকামদেব রস রর হী 

লক্ষণা লৌহ রঃ টি 

মহাগক্ীবিলাস .. নি 

কানিনী-মদভঞ্জন রঃ ৪০৪ 

কামধেনু রি ৬ 

সিদ্ধশ্থত .. টা 

কাঁমদীপক ০ দহ 

পুসপধন্থা রর রি 

পূর্ণচন্দ্র এ 

কাদা গ্র-সন্দীপন ্ নং 

কামের মোদক ;- *** নহি 

কাণাগ্নিসন্দীপন মোদক ... ৫৯৮ 



বিষয় । 

মদনমোদক . 

শীমদনানন্দ মোদক 

রতিবল্পত মোক 

ক্রিকপ্টকাদা মোদক 

বৃহৎ শতাবনী মোদক , ৮ 

অমৃতপ্রাশ ঘ্বৃত 

বুহৎ অশ্বগন্ধ! ঘুত 

বৃহৎ শতাবরী ঘ্বত 
কামদেব ঘ্বৃত 

পল্পবসার তৈল 

জ্রীগোপাল তৈল 

চন্দনাদি তৈল 

ভল্লাতকাদা তৈল 

অশ্বগন্ধ। তৈল 

স্বতগঞীবনী সুধা 

দশমূল। রি 

মেদোরোগ। 
বিড়ঙ্গাি চূর্ণ 

অস্বতাদি গুগগুলু 

নবক-গুগ্গুলু 

জ্বাষণাদ্য লৌহ 

বিড়ঙ্গাদ্য লৌ 

ঘড়বাগ্মি লৌহ রঃ 
বড়বাঞ্জি এস :৪, 

লৌহ রসায়ন 
তিফলাদ্য তৈল ০৯৭ 

মহাসুগন্ধি তৈল ৮৯৯. 

উদরহ্কাগ। 
পুননবাদি ক্কাথ ০০৭ 

দ 

রঃ বিশ্ব ।. 

| সাসুদাদ্য চূর্ণ 

৬০৭ 

শাধায়ণ চূর্ণ 

কৃষ্ঠাদি চূর্ণ 
ইচ্ছাভেদী রদ 

রৈলোক'সুন্দর রস 

নারাচ রস 

জলোদয়াতি বস 

বহচরস 
উদ্দরারি( রল) 

শোথোদরাঁরি লৌহ 

পিপ্ললাঁদ্য শৌহ 
শ্রী দানাথাদেশ বটিকা .. 

অন্রয়াবটী 

বিন্দুত্বত 
মাবিন্ুু বত 

চিত্রক ঘ্বৃত 

নারাচ ঘ্ৃত 

বুহুৎ নাাচ-দ্বত 

₹সোন তল 

শোথরোগ । 
পথ্যাদি ক্কাথ 

পুনর্নণাষ্টক 
সিংহান্তাদি পাঁচন 

পুনরনবাদি চূর্ণ 

| শোখা'র চ্ 

শোগারি মুর 

| অগ্নির 

রসাত্র. মুর 
তঞ্ মুর ৪ 

পরেক্ক। 

৬০১ 

৬১২ 

১১১৭ 

৬০২ 

৬১২ 

৬১২ 

৬১৩ 

৬১৩ 

৬১৩ 



বিষর। 

মাণমণ্ড 
পুনর্নবাদি লে 

কংস-হরীতকী 

ভ্রিফলাদা ঘ্বত . 

র্রিকটাদি লৌহ 
জ্র্যষণাদ্য লৌহ 
শোথভন্ম লৌহ 
কটুকাদ্য লৌহ 
স্থবর্চলাদ্য লৌহ 

শে।থকালানল রস 

পঞ্চামূত রস 

জ্রিনেত্রাখ্য বস 

শোথাস্কুর বস 
শগেতরপাল রস 

হুগ্ধবটী 

দ্বিতীয় দুপ্ধবটী “ 
তক্রবটা 

ক্ষারবটী 

চিত্রকাছ্য ঘ্বত 

পুনর্নবা্য ঘ্বত 

পঞ্চকোলাগ্য ঘুত 

ঠীঘ্ ত 

হলপদ্ম তত 

মাপকন্বত 

পুনর্নবাদ্ি তৈল 

শুষমূলাছ্য তৈল 

বৃহৎ শুফমুপাছা তৈল 

সমুদ্রশোষণ তৈল 

শোথশার্দংল €হল 

২॥১/০ 

পত্রান্ক। সী | 

৬১৩ 

৬১৪ 

৬১৪ 

৬৩১৪ 

৬১৯৫ 

৬১৫ 

৬১৫ 

৬১৭ 

৬১৮ 

৬১৮ 

৬১৮ 

৬১৮ 

৬৯৮৮ 

ভক্তোতরীয় : 

বৃদ্ধিবাধিক। ব্টা 

বাতারি 

আর্ধ্যামুতাত্র * 

শশিশেপ্ধর রস 

বরসরাজেজ্ে 

ভ্রিবৃতা্দি ঘবৃত 

শতপুত্পাছ্য ঘ্বৃত 
সৈম্ধবাছা ঘ্বৃত 

বৃহৎ দস্তীঘ্কৃত 

গন্ধরব্্স্ততৈল 

কোবযবৃদ্ধিরোগ | 

পর্লাক্ক । 

৬১৯ 

৬৯০ 

৬১০৯ 

৬২০ 

৬২৩ 

৬২৬৩ 

৬২৬ 

০৬৬ 

৬২১ 

৬২১ 

গলগণ্ড ও গণ্ডমাল।। 

কাঞ্চনার-গুগগুলু 

গন্ধাদিলেপ 
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৭৮৭ 

৭৮৮ 

৭৮৮৮ 

৭৮৮ 
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বিষয়। 

শিরার কবাট 

কৈশিকরক্নালী ও শিরানমুহ 
কী 
বডি কৈশিক নালী 

শিরাসকল -* 
কবাট ৪ 

শ্বাসক্রিয়া 

হৃংপিও ছেদদিত 
ফুপ্ফুন্ঘয় ৪5৪ 

ইস্থাদের ভার ও গঠন *** 
'শ্বাসনালী ৮৪৬ 

ইহাদের দৈর্ঘ/ ও গঠন *** 

'বাযুকোষ *১* 

শির! ও নাড়ী 
শোণিত-শোধন 

শ্বাস-সংখ্যা ৪? 

থাছ্চ ও পরিপাক 

থাছ্য কেন? 

ক্ষুধা কি? 

তৃষ্ণা কেন? 

ক্ষুধা ও পাকাশয় 

থান্ের বিবিধ উপাদান ... 

পরিপাক 

লালারস 
পাঁচক-রস 

পাকস্থ।লী রি 

ইহার ভার, স্থিতি ও প্রসার 

৩1 « 

পত্রাঙ্ক। 

৭৯৩ 

৭৯৬ 

শ৯৩ 

৭৯১ 

৭৯১৯ 

৭৯১ 

৭৯২ 

৭৯৩ 

৭৯৩ 

৭৯৩ 

৭৯৩ 

শ৯৪ 

৭৯৪8 

৭৯৪ 

৭৯৫ 

ণ৯৩৬ 

৭৯৬ 

৭৯৬ 

৭৯৬ 

৭৯৬ 

৭৯৭ 

৭৪৮ 

৭৪৯৯ 

৭৯৯ 

৮০৩ 

৮৩০ 

বিষয়। 

পাকস্থালীর ক্রিয়া 

পাকস্থালীর চিত্র 

অস্ত্রমণ্ডল **, 

প্রকারভেদ 

ুদ্রান্ত্ 
বৃহদস্ত 

অস্ত্রে পরিপাক ৯৯, 

ক্লোম গ্রন্থি ৮** 

ইহার স্থিতি ও বিত্তার .* 

অন্নবহা নালী 

যকত রি 

ইঞার স্থিতি ও ভার *** 
পিত্ত ৪৪৬ 

ইহার প্রকৃতি 
পিতকোষ *** 
পিভ্তের পরিমাণ ** 

পিত্বের ক্রিয়া 

প্লীহা রী 

প্লীহার ভার ও আম্ততন ** 

প্লীহার সংখ্যা 

প্রীহার ক্রিয়া 
বৃক্ধদবয ৬৪৪ 

ইহাদের তার ও 

-আরতন 

বুকতয়ের ক্রিয়া 

বুক্ধের পরিমাণ 



[ক্ষ । 

সপ্তম খণ্ড । 
শক 
এ 

ওরা তি ভরে) 

$ 

৪ ধাত্রী-বিদ্যা | 

ধাদী-বিদ্যা 
ত্রিকাস্থি ও বস্তি ০৯? 

বস্তির মাপ ও পরিমাণ :-. 

স্রাবন্তি 

ভুমিনোক্রিয় ১৯" 
হইঠার বিবরণ রড 

মেট ও মেঢভূমি 
অংগুকোষ 

টশপ্রকোষ 

'ব্ী-জননেজ্তিয় 

কামাড্রি 

ধোনি 

বহদোশঠদ্ধয 

শ্দ্রোনঠদ্বয 

হগাস্কুর 

সতাচ্ছদ 

বিটিপ রা 

জরায়ু যা 
হহার বিস্তার ও বিভাগ "১. 

ভিশ্ববাহী নাঁলী 

অগ্াধার 

স্তনয় ৮০* 

খতু ও গর্ভাধান 

হিন্দু ও পাশ্চাত্য মত 

স্পস্ট 

৩:৪/ ৫ 

স্পা সপ্পিশ পপ পপ পপ লাল এপস পাপা 

পত্রাঙ্ক ৷ ূ বিষয় । 

শুক্র 

গর্ত রি 

সত্ীধর্্ম 

৷ খতুমতী 
বিশেষ বিশেব রোগ *** 

৮০৯ | খতুম্নাত। 

৮০৯ | গর্ভাধান 

৮০৯ | বিশেষ বিধি. 

৮১০ ; খতুকালে অভিগমন 

৮১০ | বর্ণ ও চক্ষু ৯০, 

৮১০ | গর্ভআ্রাব ও অকাল-প্রসব 

৮১১ | পুত্র, কন্তা ও বছুসস্তান -. 

৮১১ | নপুংসকাদি রঃ 

৮১১ | বিশেষ বিশেষ ইন্ডির 

৮১২ র আণের ক্রমস্ফুরণ ৯৯, 

৮১২ | সাধভক্ষণ 

৮১২ | খতুসম্বন্ধে ডাক্তারি মত : 

৮১২ | খতু ও অগ্ডোদগম 

৮১২ 1 শোণিভের পরিমাণ 

৮১২ ৷ গর্ভাধান (ডাক্তারি মত) '.. 

৮১৩ | বিল্লীজাল 

৮১৩ | পরিশ্বব 

৮১৪ | পরিস্রবের ক্রিয়া 

৮১৪ | নীভিরজ্জু 

৮১৪ | মাসে মাসে জ্রণের ক্রমস্ফুরণ 

৮১৪ | গর্ভের চিহ্ন ও লক্ষণাবলী 

৮১৪ | খতুরোধ উঃ 

৮১৫ | প্রভাত-বমন 

৮১৫ | লাঁলা-নিঃসর্ণ 

৮১৭ 

৮১৮ 

৮১৮, 

৮১৯৯ 

৮১৭ 

৮২৩ 

৮২৩ 

৮২১ 

৮২৯ 

৮২১৫ 



বি 
শশী পাপী? 

বিষয় । পত্রাঙ্ক । | বিষয় । 

স্তনধুগল ৮২৬ | গ্রসবের উপক্রম 

স্ন্যসঞ্চার ৮২৬ | তিনটা ক্রম 

উদর-বুদ্ধি ৮২৭ | প্রাসবান্তে বেদনা 

নৌন লক্ষণ ৮২৭ | বিবিধ প্রসব 

জরাযু-গীনা ৮২৭ | জ্রণের মুখ ও ললাট নির্গম 

ভ্রণহৃদয় ৮২৭ | ভ্রণের বন্তি 

গরাযুশব্দ ৮২৮ | ভ্রণের পার্থদেশ ০ 

শিশ্বম্পন্দন ৮২৮ | ভ্রণের চিকিৎস! 

গর্ভ স্িতিকাল ৮২৮ ৰ ভ্রণনির্গমন-নির্ণয় 

পীড়াঁসমূহ ৮২৮ : ভ্রণের নাভিরজ্জু-রক্ষা 

ভ্রণের গীড়া ৮২৮ ৃ ভণেব হস্তদ্য় রঃ 

ভ্রণদেহে শোণিত-সর্চালন "" ৮২৯ ূ হ্বণের মস্তক-নির্ণয় 

গর্ভশ্নরাব ও অকাল-প্রব : ৮৩১ 1 পার্শ্ব প্রাগবতরণ 

গঞ্ডশ্রাবের কারণ ৮৩১ : প্রসবে বাধ! ৮ 

গরন্নাবণ-লক্ষণ 

মাতা ও শিশু ! গর্ভাবস্থায় গভিণী 

---ও ভরণের অবস্থান বিষয় 

গভিণীর ভোজ্য 

লঘু আহার 

পেয় 

কদধ্য রুচি 

শে।চাচার 

বায় ও পবিশ্রম 

ব্যায়ামাদি 

বিআাম ও নিদ্রা রা 

মানসিক অবস্থা 

প্রসব-প্রক্রির! 

বেদন। 

দ্বিবিধ বেদন। 

৩1৬/৩ 

1 
॥ 

1 

৮৩২ | জরায়ুর দোষ 

ৃ যোনির দোষ ন্ 

৮৩২ অন্যানাদোষ 

৮৩৩ | শীর্ষানু 

৮৩৩ | গ্ুসববাধার চিকিৎসা 

৮৩৪ | অকাল-গ্রসব 

৮৩৪ | শহ্কুন্ত্র বা ফর্সেন্স প্রয়োগ. 

৮৩৪ | সন্কুচিত বাস্ত 

৮৩৪ | বিস্তৃত বস্তি 

৮৩৫ শৈশব বাস্ত 

৮৩৫ | পৌরুষ বস্তি 

৮৩৫ পুতনাগ্রস্ত বস্তি 

৯৩৬ |-ভঙ্গুর ও বিকৃত বস্তি 

৮৩৭ | নাকুবৎ বস্তি 

৮৩৭ | সন্কীরণ বস্তি 

পত্রাঙ্ক । 

৮৩৭ 

৮৩৯ 

৮৩৯ 

৮৪০ 

৮৪০ 

৮৪১৯ 

৮৪১ 

৮৪২ 

৮৪২ 

৮৪২ 

৮৪২ 

৮৪২ 

৮৪৩ 

৮৪৩ 

৮৪৪ 

৮৪৪ 

৮৪৫ 

৮৪৫ 

৮৪৫ 

৮৪৩৬ 



৩]০ 

০০০ প
প
 

বিষয় । 

চিকিৎসা ও শঙ্কৃপ্রস্ধোগ "*" 

শহ্কুগ্রয়োগ বিধি 

শহুগ্রবেশন 
শঙ্কু-আকর্ষণ 

মূঢগর্ভ-চিকিৎস! 
জ্রণহস্তারক-শশ্রোপচার 

নির্বাচন, প্রকার 

নিদান ও নির্ণয় 

চিকিৎস। 

ছেদন ও (দন 

ভেদন ও ছেদন-প্রক্রিয়া 
পার্ফোরেটর, ক্রোচেট 

ক্রেনিয়োটমী ফর্সেগ্স. 
বিবিধ পার্ষোরেটর 

অস্বাভাবিক গর্ভ 

বহির্জরাযুজ গর্ভ 
নালীয় ব৷ টিউব্যাল গর্ভ *** 

ওদরীর বা র্যাব্ডো মিম্তাল গর্ভ 

অগ্ডাধারীয় বা ওভেরিয়ান্ গর্ভ 
কুক্ষিপাটন 

যমজ-সন্তান প্রসব 

গাজর পুরি 

অফ্টম খণ্ড । 
সপ শি পপ 

, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান | 

স্বাস্থা ও আযুঃ ৫ 

মায়ু-পরিভাষ! রর 

পত্াঙ্ক। 

৮৪৮ 

৮৪৯ 

৮৪৯ 

৮৫০ 

৮৫৩ 

৮৫০ 

৮৫১ 

৮৪১ 

৮৫১ 

৮৫২ 

৮৫২ 

৮৫২ 

৮৫২ 

৮৫৩ 

৮৫৪ 

৮৫৪ 

৮৫৫ 

৮৫৫ 

৮৫৫ 

৮৫৫ 

৮৫৬ 

৮৫৭ 

৮৫৭ দুষিত বায়ুশৌধনোপায় :.* 

ূ বিষয় । পত্রান্ক | 

আয়ুহীনতার কারণ ৮৫৮ 

ত্রেতাধুগে আম্ুঃপরিমাণ ৮৮৫৯ 

বর্তমানষুগে আঙ্চুনাশের কারণ ৮৬০ 

জাপানে শক্তির কারণ ৮৬২ 

দরিদ্রতাই রোগের মূল ৮৬৩ 

সৃত্যুসংখ্যা-বৃদ্ধির কারণ ৮৬৫ 

প্রবাসী বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ৮৬৭ 

স্ব.স্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ৮৭৫ 

ব্যক্তিগত ও সার্বজনীন শ্বাস্থ্য ৮৭৬ 

বায়ু। 

বাষুর প্রয়োজনীক্গতা ৮৭১ 

বিশুদ্ধ বাযু ** ৮৭৭ 

বিগুদ্ধ বাুর স্বাভাবিক উপাদান ৮৭৮ 

শাণিত-সঞ্চালন ৮৭৮ 

হৃৎপিও ৮৭৮ 

শোঁণিতসথশলনের দুইটা পথ . ৮৭৯ 

শোণিত-সধালন ৮৮০ 

বাঁুর উপাদান ৮৮০ 

বায়ুর উপার্দানের কাধ্য **" ৮৮১ 

প্রশ্থাসবাযুর উপাদান ৮৮১ 

বাধুর ময়লা ৮৮৩ 

বাযুমধ্যে জান্তবপ্দার্থ ৮৮৪ 

অবিশ্ুদ্ধ বাযুব্ন উপার্দান **. ৮৮৫ 

ব্যবসায়ীভেদে পীড়ার তালিকা ৮৮৬ 

গৃহমধ্যস্থ অবিশুদ্ধ বাধু ৮৮৭ 

বাষু চলাচল ৮৮৯ 



৩।//০ 

বিষয়-। পল্রাঙ্ক । ূ বি্ষয়। -পত্রাঙ্ক । 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৷ কলের জল টিটি - উছিও 
কলের জল-শোধন-প্রক্রিয়! ৯২৪ 

চা 

জল ॥ 

পানীয়জলের প্রয়োজন 

শরীরমধ্যে জলের কাধা 

পিপামার কারণ 

জলের রাসায়নিক উপাদান 

পানীয় জলের শ্রেণীবিভাগ 

জলের ময়ল! 

জলমধাস্থ দ্রবীভূত ময়ল! 
জলমধ্যস্থ রাসায়নিক উপাদান 

জঙ্গাভীবের অপকারিতা . 

দূষিত জলপানজনিত রোগ 

দূষিত জলপানে ম্যালেরিয়া 

দুষিত জলপানে কলের! 

দূষিত জলপানে টাইফয়েড 

জুলসংগ্রহের উপায় 
বুষ্টিজল 

নদীজল 

প্রঅবণ-জল 

কৃপজল 
কুপের প্রকারভে॥ 

কুপ খননের নিয়ম 

টিউব-ওয়েল রর 

কূপজল বিশুদ্ধ রাখিবার উপায় 

পুষরিণীর জল 

পুফরিণী-খনন 

পুক্ষরিণীর পবিত্রতা রক্ষার নিয়ম 

দূষিত জলের পরিণাম *** ৯২৬ 

দুষিত জলপানজনিত রোগ ৯২৭ 

৮৯৩ ! জল পরীক্ষার উপায় ৮৯০ ৯২৮ 

৮৯৪ 

৮৯৪ 

৮০৫ 

৮৯৬ 

৮৭৯৭ 

০ রর পপ সপ 

প্রাকৃতিক পরীক্ষা ১০ ৯২৮ 

রাসায়নিক পরাক্ষা ০০. ৯২৮ 
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উপদ্দংশ 

উপদংশের নিদান 

ইহার সংক্রামকতা 

ইহার প্রকারভেদ 
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ব্যক্তিগত পালনীয় নিন্ম 

গৃহগত পাঁলনীন্ন নিয়ম .. 

সাধারণ নিম্নম *** 
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সেপ্টিসিমিক লক্ষণ ও পরিচয়ূ 

নিউমোনিক প্রলেগ 

নিউমোনিক-প্রেগলক্ষণ *** 

নিউমোনিক-প্লেগপরিচয় .*. ১২%২ 

তালুগ্রন্থিস্কীতি বা! টন্সিগারি প্রেগ ১২৫২ 

১২৫৯ 

১৯২৫২ 

১২৫২ 

ওদরীয় বা রলাবভোমিন্ঠাল প্লেগ ১২৫৩. 

হাফকিনের টীকা ১২৫৩ 

ফলাফলপন্থন্ধে মতভেদ *.. ১২৫৩ 

কষেকটী আশ্শ্বীয় কথ! "১২৫৪ 

প্রেগ সম্বন্ধ গৃহস্থের কত্তৃব্য ১২৫৫ 

প্লেগ কমিশনের মতামত 
প্লেগে আত্মরক্ষার উপাক্স 

রোগলঘন্ধে পালনীম্স নিয়ম 

প্লেগরোগে আবশ্তকীক্ষ দ্রব্যা!দ 

১২৫৭ 

১২৩৩ 

১২৬৫ 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 

ম্যালেরিয়। | 

'ম্যালেরিয়ার সর্বধ্বংসিনী শক্তি ১২৭ 

ম্যালেরিয়া কি ১২৭১ 

,দেশতেদে প্রকোপ ১২৭২ 

১২৭২ 

১২৭৪ 

'সঠালেরিরার উদ্ভবক্ষেতঅ .১. 

ম্যালেরিয়ার ব্যাপকতা *** 

1৬ 

বিষন্ব | পত্রানঙ্ক । 

মালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা ** ১২৭৬, 
ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে প্রাচীন মত ১২৭৭ 

ম্যালেরিরা সন্থন্ধে আধুনিক মত ১২৭৯ 

ম্যালোরয়ার জীবাণু ** ১২৮৬ 

মালেরিয়াকমিশনের মতামত ১২৮১ 

মশকই ম্যালেরিয়ার কারণ ১২৮৩ 

প্রতিষেধক উপার ১২৮৪ 

মপকণাশের উপায় _..... _ _ ২২৮৬, 
সৈশ্ঠরক্ষাব উপান্ব ৬৬০ ১২৮৭ 

ধূম গ্রদান- প্রথা ১৩৬ ১২৮৭, 

কুনাইন 9 ম্যালেরিয়া *** ১২৮৮: 
গভিণী ও ম্যালেরিয়া ** ১৯৯১ 

ম্যালোরয়ার আত্মবক্ষ! ** ১২৯৩ 

ম্যালেরিয়া আত্মরক্ষার উপায় ১২৯৪ 

ভ্রয়োদদশ পর্চচ্ছেদ্ । 

কোগিচর্য্যা। 
রোগিচর্যার অর্থ ১২৯৮ 

এদেশে বোগীর শুশ্রাষ! ... ১২৯৯ 

শুজদাহ চিঁক্ৎসার অঙ্গ ১২৯৯, 

শুআধার 'অপব্য ছার **, ১৩৬৬ 

রোগীর পরিচারকের লক্ষণ ১৩৯১ 

পণ্ডচির্যযাকারীর কষ্েকটা গুণ ১৩০২ 

সাধারণ কর্তব্য *** টুনি 

* ওধধ ও খ্য-স্থাপত্ররক্ষা *** ১৩৩৩, 

নোটবুক বা রোজনাম্চ। ১৩০৩, 

রোগীর প্রতি কর্তব্য ১৩৯৫ 
রোগীর গৃহ পারক্ষার :৮ ১৩০৬২ 



বিষয় । 

প্রাতঃকৃত্য তি 

মলত্যাগের ব্যবস্থা 

রোগীর মুখভাঁব 

বেদন। রঃ 
কম্প টি 

ত্বকের অবস্থ। 

শ্বাস-প্রশ্বাস ১০, 
দৈহিক উত্তাপ 

কাস ৯৯ 
ক্ষুধা 

খমনাদি ৪, 
অস্ত্র ও মল রঃ 

মন্ত্রণা-গোঁপন ৯ 

নিদ্র। ৫ 

মৃত্রাশর়ের কার্ধ্য ** 

প্রলাপাবস্থা তি 

গুঁষধপত্র রক্ষ। রঃ 

অনুপানাদি-সংগ্রহ *** 
কটুতিক্ত ওষধ-সেবনব্যবস্থা 

চর্ণবটিকাদির প্রয়োগব্যবস্থা 
মাণিশ করিবার পদ্ধতি 

সেকপ্রদদান-পদ্ধতি  *** 

85 « 
পাশ 

বিষয় । 

পোস্তটেড়ীর সেক 

আকন্দের সেক 

গমের ভূষির সেক ৮০" 

বালুকা-সেক 

পুলটিশ-প্রয়োগবাবস্থা **' 

মিনার পুল্টিশ 
পাউরুটির পুলটিশ 
উদ্ভিজ্জ-প্রলেপাদি 

__প্রয্োগবিধি **, 

শধ্যাক্ষত হি 

শয্যাক্ষত গ্রতকারোপায় 

রোগীর গু *** 

বাযুসধা লন ই 

গৃহ-নির্বধাচন ১০ 

ভুর্গন্ধ-নিবারণ রে 

আলোকের ব্যবস্থা ৮৯৯ 

জনতা-নিরোধ 

এক গৃহে ব্ছ রোগী *** 

গৃহসজ্জা টি 

মলমুত্রত্যাগের পাত্রাদি :১. 

রোগীর শয্যারচন। ৮** 

পথ্য-গুয়োগ 



ঞল্লিশ্শিজ্েল্ক্র লক্ভীঞ্পভজ |” 1” 
» পেশা পাতি 

2 পপপস্প্পপপ পপ পপি পপ ৮ শত 
পিপাসা লাপিপীপপাপস্পাীপিপিপীশিশীগ লছাপশীপীত্পিশী শির ৮ শামি তত শসা 

 পর্রাহ্ম। বিষয় । পত্রাঙ্ক | 1 বিষয় । 

শোণিতব্বাব ০০০ ১৩২৭ | ভৈবজ্য-পরিচয় - ৯১৩৪১ 

সঞ্চাপ ১৩২৭ ! রোগের আধুর্বেদীর নাম ১৩৯৫ 

ধমনী-সঞ্চাপ ৮5০ ১৩২৮ ; রোগের ডাক্তারী নাম *** ১৩৯৫ 

টণিকেট্ রর ১৩২৮ | স্বাস্থ্যকর স্থান। 

সন্দংশ ৮৪০ ১৩২৯ :. অজস্তা পাহাড় ১৪০৭ 

নানীিনিরা | । অমুতমহর ঠ ১৪০৭ 

বন্ধনী-প্র করণ ১৩৩০ ' অন্থাল। ১৪০৮ 

চড়াবন্ধনী ডি ১১৩১ আজমীর ১৪০৮ 

চতুরম্ক বন্ধনী তন" ১৩৩১ আলাহাবাঁদ ১৪০৯ 

জান্তবন্ধন ১৩৩১ ! আসীরগড় ১৪১০ 

গুলফ-সন্ধিবন্ধন ১৩৩২ আবু পাহাড় **ত:১৪১০ 
বঙ্জণ-সন্ধিবন্ধন রি ১৩৩২  আগরা ১৪১১ 

স্পাঁইকা-বন্ধন্ ৮৯ ১৩৩২ ' অযোধ্যা ৮০, ১৪১২ 

চিবুক-বন্ধন ৮৮ ১৩৩৩ আলমোড়া ১৪১৩ 
ডবল ম্পাইকা!-বন্ধন ১৩৩৩ ৷ আবটাবাদ ৮* ১৪১৩ 

পার্শফলক-বন্ধনা , ** ১৩৩৪  ইন্দৌর ১১৪১৪ 
বস্তি-বন্ধন ৪৫৬ ১৩৩৪ ৷ ইলোরা ৪ ১৪১৪ 

শ্থন-বন্ধন ৮৬৭ ১৩৩৫  এটো রা 5৩৪ ১৪১৫ 

উত্তয়-স্তনবন্ধন ১৩৩৬ । কলিকাতা! ১৪১৬ 

প্রকোষ্ঠ-ফলক বন্ধন ১৩৩৬ কাল্ন৷ নি ১৪১৭ 

জান্তুফল ক-বন্ধন 5০০ ১৩৩৭ | কানপুর ৮৭৯ ১৪১৭ 

শিরোবন্ধন ১৩৩৮ । কাশ্মীর ১৪১৭ 

উষ্তীষ-বন্ধন রা ১৩৩৮ | কানা ১৪১৮ 

কবজী-বন্কন ১৩৩৯. কাল্ক। ১৪১৯ 

জক্রু “ন্ধন ৯৫০ ১৩৩৯ | কাসৌলা টির ১৪১৯ 

বাহু ও প্রগণ্ডবন্ধন ১৩৩৯ | খাণ্ডাল! ও লানৌলী ১৪১৯ 
প্রকোষ্বন্ধন ডা ১৩৪০ | গোযষালিয়র ১৪২০ 

কক্ষসন্ধি ও স্বন্ধ-বন্ধন *** ১৩৪০ | চক্রাতা কও ১৪২ ১ 



বিষয়। | পর্রীঙ্ক | | বিষয়। ও 0. টার ৰ 

চাদনী ৮৩৬ ১৪২১ । লাহোর রি ১৪৩১ 

চিকাঁলদা উর ১৪২১ | লোনাওলী রি নর 

অরপুর ১১৪২১ | লক্ষৌ * ,৮১৪৩২ 
জম্মু টন ১৪২২ 1 শিলং চা ১৪৩২ 
জববলপুর দি ১৪২২ | সাজিহানপুর বু ১৪৩২ 

জামালপুর '  ** ১৪২৩ | সিমলা-পাহাঁড় ১১৪৩৩ 
জুনাগড় ৮০ ১৪২৩ | সিংহগড় নি ১৪৩৩ 
ডাঁজারগড় ৪৬০ ১৪২৩ | স্্বাথু ০৬০ ১৪৩৩ 

খানেশ্বর বা কুরুক্ষেত্র *** ১৪২৪ | সোলন ডা ১৪৩৩ 

দিল্লী *** ১৪২৪ 

দেবঘর ডু ১৪২৫ কাঁলাম্বর | 

দাগসাই রঃ ১৪২৫ | কালাজ্র ৮০ ১৪৩৫ 

দালহৌসী *৮৯ ১৪২৫ 1 নামনির্দেশ ৮৮ ১৪৩৫ 
দাঞ্দিলি্গ 85? ১৪২৬ | লক্ষণতত্ব ৯০৪ ১৪৩৬ 

ধর্শশাল! ১৮ ১৪২৬ চিকিতৎসা-বিধি ৮১৪৩৭ 

নৈনিতাল রর ১৪২৭ | ডাক্তারি-মতে চিকিৎস। ১৪৩৮ 

নাসিক ,*৮১৪২৭ ; ইঞ্জেক্শনের মাত্র] "১৪৩৯ 
নীলগিরি রর ১৪২৭ ূ ইঞ্জেক্শনের সংখ্যা *** ১৪৪১ 

বো্বাই ১৯৮১৪২৭ ] এ্টিমনির মালিশ ৮ ১৪৪৩ 
বিজাপুর 2 ১৪২৭ ূ আরোগ্য-লক্ষণ ০০০ ১৪৪৩ 

বৃন্নাবন ১৪২৯ | নূতন ওঁষধের ফলাফল *** ১৪৪৩ 

ভাগলপুর ১৮. ১৪২৯ | হ্র্পক্ষণের চিকিৎসা ** ১৪৪৩ 

মহাকালেশখবর -* ১৪২৯ | শোথের চিকিৎন! ১৪৪৬ 

মাধির্লান্ 7. ১৪৩০ | ক]ুমলার (ভ্তাব! ) চিকিৎসা ১৪৪৬ 

মারী ৭৩০ ১৪০ ৮ ইস চিকিৎসা ** ১৪৪৭ 

মাসৌরী ০১৪৩০ | ম্ালেরিয়াসংবুক্ত কালাজর 

মধুর রর হ ১৪৩০ চিকিৎসা *** ১৪৪৮ 

সুঙ্গের জী ১৬৩১ | গু ও পথ্য ৯৪৪ ১৪৪৯ 

যে ১০ 38৩১ ূ সংক্রামক ৯১৪৫০ 



হ্িক্রেল্ স্কুচ্গীস্পভ্র। 

চিত্রের নম্বর । পত্রাঙ্ক । |চত্রের নম্বর । : পত্রা্ি। 

১। তাপমান-যস্র .. ২৪ ২৫। পাকস্থলী  ** ৮৯৯ 

২। আকর্ণন-যন্ত ২৬ ২৬। পাঁকপ্রণালী ও অন্নবহানালী ৮০৩ 

৩। আকর্ণন-যস্ত্র *** ২৬ ২৭। যক্কৎ ৮০৪ 

৪1 আকর্ণন-যন্তর ২৬ ২৮। শরীরের আভ্যন্তরীণ বন্ত 

৫। তুধর-যন্্ ৩৪ ও শোণিতনালীসমূহ ৮৬৮ 

৬। বালুকাযন্ত্ ৩০৪ ২৯ স্ত্রীব্তি ৮৮৮১৬ 

৭। পাতাল-বস্র ৩৯৫ ৩০। স্ত্রী-রননেক্ত্রিয় ( ছেদিত ) ৮১৩ 
৮| তির্ধ্যক্পাওন-যন্ত ৩০৫ ৩১ গর্ভের আষ্টম সপ্তাহে 

ন। ববন্থাধর-বস্ত্ ৩০৬ জরায়ুর চিত্রা **' ৮২৫ 

১*। দোলাধনত ৩০৬ ৩২। জ্রণের শোণিত-সঞ্চালন ৮৩০ 

১১। ডমরশ্যন্ত ৩০৭ ৩৩। জপত্যপথে সম্তান-পরীক্ষা! ৮৩৮ 

১২। ববসন্ত্ ৩০৭ | ৩৪। শিরঃপ্রাগবতরণ ৮৩৯ 

১৩। নাড়িকাধন্ত ৩৮ ৩৫। জানু-প্রাগবতরণ ৮৪০ 

১৪। বাঁরুণীষন্ত্ ৩০৯ ৩৬ পার্খ্প্রাগবতরণ, ৮৪১ 

১৫। নরকস্কাল ৭৫৩ ৩৭। জাচ্-গ্রাগবতরণ 

১৬। কর ও তাহার পঞ্চাঙ্থুলি ৭৫৭ ( দ্বিতীয় প্রকার ) ৮৪৩ 

১৭। মাস্তকক ৭৬৮ ৩৮। শহ্ুযন্ত্র বা ফর্সে্স, ৮৪৬ 

৯৮। শ্নীযুসমূহ ৭৭৪ ৩৪৯। ব্রিকেট বা পৃতনাপ্রব্ত বস্তি ৮৪৭ 

১৯। সাহানুভূতিক ন্ায়ুনমূহা ৭৭৬ ৪০। ভেদন ও ছেদন প্রক্রিয়া ৮৫৩ 

২*। হ্বংপিও ও বৃহৎ রক্তবহা ৪১। পার্ষোরেটার ৮৫৪ 

_- নালীসমূহ ৭৮৪. ৪২। পার্ফোরেটার ৮৫৪ 

২১। ফুস্ফুন্ * হৃতাপও ক ৪৩। পার্ষোরেটার ৮৫৪ 

২২ | মানবশরীরের ধমনীসমূহ ৭৮৯৫ 8৪। যমজ সম্তান-প্রসব ৮৫৯ 

২৩। হৃংপিও (ছেদিত) ৭৯২ ৪৫1 উপদংশজনিত গ্রীধাস্তত্ত, ২২১২ 

২৪ । গ্রীবা, মুখমণ্ডল ও গ্জ- ৪৩। ্উপদ্ংশজনিত অস্থিপৃতি ১১৯৩ 

-.দেশের ধমনী ও পেশীলমুহ ৭৯৪ 3৭। উপদংশজনিত স্তনসক্কোচ ১১১৪ 



815০ 

চিত্রের নম্বর। পত্রাঙ্ক । চিত্রের নম্বর । পত্রাঙ্ক । 

২৮। উপদংশজনিত অর্বব দ | ৬৫ চত্ুরক্ক-বন্ধন. ***. ১৩৩১ 
--১ন প্রকার) ১২, ১১১৫ র ৬৬ । জ্রানু-বন্ধন ৮৯, ১৩৩১ 

১৯1 উপদংশজানত শ্লীপদ র ৬৭। গুল্ফ-সন্ধিবন্ধন ০ ১৩৩১ 

--( ১ম প্রকার ) :, ১১১৫ 1 ৬৮ | স্পাইকা-বন্ধন ... ১৩৩২ 

৫০ । উপদংশজনিত শ্লীপদ ৰ ৬৯। ডবল স্পাইকা-বন্ধন ১৩৩৩ 

--(২ক প্রকার) ১৯১১১ ৭৩ | চিবুক-বন্ধন (১ম প্রকার ) ১৩৩৩ 

৫১। উপদংশজনিত স্তনবিবৃদ্ধি ৯১৯৬ ! ৭১। চিবুক-বন্ধন (২য় প্রকার ) ৯৩৩৩ 
৫২। উপদংশজনিত গলগণ্ড ১১১৭ 1 ৭২। পার্খফলক ১৩৩৪ 

৫৩। উপদংশজনিত অর্বব,দ । ৭৩। বাস্ত-বন্ধন ৮০" ১৩৩৪ 

-(২য় প্রকার ) **, ১১১৮1 ৭৪ | স্তন-বন্ধন বন ১৩৩৫ 

৫৪ | উপদংশজনিত কেশহীনতা ১১১৯ ; ৭৫। উভপ্ন-স্তন বন্ধন ১৩৩৬ 

৫৫ | উপদংশজনিত গলিত-ক্ষত ১১২০ । ৭৬ । প্রকোঠঠ-ফল হী ১৩৩৬ 

৫৬। উপদ্ংশজনিত চন্পুম্পিকা ১১২২ 
£€৭ | উপদংশজনিত গ্রন্থিক্ষত ১১২৪ 

৭৭। জানুফলক (১ম প্রকার ) ১৩৩৭ 

৭৮ | জ্রান্ফপক ( ২য় প্রকার ) ১৩৩৭ 
শি আস পদ সপ পাশ পপ | শা 

৫৮ | উপদংশজনিত শ্লরাপদ্দ ও ৭৯ | জানুকষলক ( ৩য় প্রকার ) ১৩৩৭ 

- রক্তবিক;ত ( সন্ুখদেশ ) ১১২৫ ৮০ উষ্কীষ-বন্ধন ( ১ম প্রকার ) ১৩৩৮ 

৫৯ । উপদংশজনিত শ্লীপদ ও রক্ত- ৮১ । উকীষ-বন্ধন 

--বিকৃতি ( পৃন্ভটদেশ ) ১১২৬, :- (২য় প্রকার) "১৩৩৮ 

৬০ উভয় হস্তে ধমনীনঞ্চাপ ১৩২৮ ! ৮২ | কব্জী-বঞ্ধন রি ১৩৩৯ 

৬১। টুূর্ণিকেট তি ১৩২৮ | ৮৩। জবক্র-বন্ধণ ৪০৩ ৯৩৩ন 

৬২ অস্কুলিদ্বারা সাপ ... ১৩২৯ ৮৪। খাছ ও প্রগণ্ড-বন্ধন ১৩৩৯ 

৬৩। সন্দংশ 7৯৩২৯ ৮৫। প্রকোষ্ঠ-বন্ধন -- ১৩৪০ 
৩৪ | চুড়াবন্ধন “০, ১৩৩১ ৮৬ । কক্ষসঙ্গি ও স্বন্ধ-বন্ধন ০ 



০
০
 

০
৯
৮
 

প
ি
 

স
ী
 

প
প
 

প
প
 

প
া
 

স
প
 

০ 
প
প
 

৮ 
প
া
শ
া
 

আ
প
 

প
প
ি
 

প
প
ি
 

শ
া
 

শ
ি
প
 

স
প
 

প
প
 

প
া
 

প
া
 

প
ি
স
 

প
া
প
া
 

প
া
 

প
প
 

প
া
 
প
প
 

০ 
প
প
 

ও 
ল
ি
প
 
প
ি
 শ
া
ঁ
স
 
প
া
শ
ি
শ
ী
 7 
প
ি
প
ি
প
ি
 

শ
ি
 ি
প
ি
প
ি
প
ী
?
 

পিসী 
ও 
শ
ী
 

প
ী
ি
শ
ি
ি
শ
ী
স
ি
শ
ী
শ
ী
 
শ
ী
প
ী
প
ি
প
ী
শ
ি
ী
 

শ
ি
 ত
ত
 

শ
শ
ী
 

ঙ 

4. হাতপিগড | 5* বামবুকক 

8.. প্রকোষ্ঠ ধমনী । 9. উরুস্থ-ধমনী | 

12. চরণ ধমনী । 

75. মুজ্রাশয়। 

(7, জঙ্বা-ধমনী। 

মস্তি্ধ। 

দক্ষিণ বুক। 

1০. জানুসন্ধি । 

টী পাশ 

0. 
। 
! 

ঃ 

। 

০
০
2
-
-
8
7
4
2
5
5
8
,
 

৫
5
2
5
8
:
 

্
 

রি
 

ট
া
র
 

ন
র
 

রর
 

র
র
 

জি
 

হ 
র
ত
 

ট
7
2
2
5
2
2
5
5
5
 

বা 





কবিরাজি-শিক্ষা ৷ 
৩১৩০ €ি আারারারারারারাররজামারারার 

৩শপও্ নম রগ । 
ঃারারারারারহ (টে 

স্বাস্থ্য-বিধি। 

“্বস্থবৃত্তং যখোদিষ্টং ঘঃ সম্যগনুতিষ্ঠতি ॥ 

স সমাঃ শতমব্যাধিরাধুধা ন বিষুজ্যতে ॥” 

--চরকন্সংকিতা। 

চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্ঠয ।-_্বাস্থযসম্পাঁদনই চিকিৎসাশাস্ত্ের মৃখ্য 
উদ্দেশ । রোগ উৎপন্ন হইলে, চিক্িৎসাঘারা তাহার নিবারণ যেরূপ আবশ্ক; 

রোগাক্রমণের পূর্বে যেসকল উপায় অবলম্বন করিলে রোগ উৎপন্ন হইতে না 

পারে, তাহার প্রতিপালন কর। তদপেক্ষ৷ অধিক আবশ্তক। স্বাস্থ্যরক্ষা রোগোঁৎ- 

পন্বি নিবারণের একমাত্র উপায়। যথোপযুক্ত-বলবর্ণাদিসম্পন্ন নীরোগশরীরে 

নির্দিষ্ট আযুফাল উপভোগের নাম স্বাস্থ্য । যেক্ধপ আহার-বিহবারাদির বিধান 

দ্বারা স্বাস্থ্যসংরক্ষণ করিতে পারা যায় তাহাকেই স্থাস্থ্য-বিধি কহে। শরীরি- 

মান্রেরই স্বাস্থ্য একাস্ত প্রার্থনী় ; যেহেতু এহিক, পারক্রিক--যাবতীয় অনুষ্ঠানই 
স্বাস্থ্য-সাপেক্ষ । শরীর সুস্থ ন৷ থাকিলে, এঁহিক সুখজনক বিষ্যা, ধন, যশঃ) ও 

অভীষ্টলাভ, অথবা ব্রত্যযজ্ঞাদি পারলৌকিক ধর্শামূলক কাধ্য সম্পাদন, এতছভরের 

কোন কাধ্যই সম্পন্ন করিতে পারা! যায় না। বস্ততঃ, একজন সমুদায় সদ্গুণ- 

সমস্থিত এবং অনুকূল-পুক্রকলত্রানি-পরিবারপরিবৃত ব্যক্তি নইশ্বাস্থ্য হইলে, 

(পরিণামে 'অন্ুখ ভোগ করেন, অপর একজন সম্পূ্নথাস্থ্যবান্ ব্যক্তি, এসকল 

 স্থখের উপাদানে একবারে বঞ্চিত হইলেওঠ কখনই তাহাকে তাতৃশ অন্থখ ভোগ 
49 ১. 
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করিতে হয় না এইসমস্ত কারণ বিবেচনা করিয়াই, যেসকল উপায় অবলম্বন 

করিলে মানবগণ জরাব্যাধি প্রভৃতি অন্ুখনিচয় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে 
পারে, সেই সমস্ত উপদেশই আধ্যমনীধিগণ চিকিৎসা-শান্ত্রের প্রথমে উল্লেখ 
করিক্নাছেন। আমর(ও তদচুসারে এই পুম্তকের প্রথমেই শ্বাস্থ্যরক্ষীবিষ্ক 

কতকগুলি সঙ্কিপ্ত নিশ্নম সন্নিবেশিত করিতেছি । 

প্রাতঃকৃত্য ।-_-হবস্থ ব্যক্তি, অর্থাৎ ধাভাদ্দের শরীরে বায়ু, পিত্ত ও 
কফ, এই ত্রিদোষ, রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ) অস্থি, মজ্জা শুক্র ও ওজঃ)__-এই 
অষ্ট ধাতু এবং মুগ্র, পুরীষ ও দ্বেদাদি.মলসমূহ উপযুক্তমাত্রায় অবস্থিত, সেইসকল 
ব্যক্তি, ব্রাহ্গমুহ্ত্ডে অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে শধ্য ত্যাগ করিয়া, মলমুক্সা্দ 

পরিত্যাগ ও দস্তধাবনাদি ঘার1 মুৎপ্রক্ষালন করিবেন। পূর্ব বা উত্তরমুখে 
উপবেশনপূর্ববক করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জুন, গীতশাল, খদির, 
অথব! কটু, তিক্ত ও কষায়রসুক্ত যে কোন কাষ্ঠ (কাটা) চর্ধ্রিত , করিয়া, 
তাহাদারা_দস্তমাংসে যেন কোনকপ আঘাত না লাগে- একরূপভাবে দস্তধাবন, 

' এবং ন্বর্ঠ রৌপ্য, তান্্ঃ সীসা, বা পিত্তলনিশ্মিত সরল ও ধারশূন্য “জিবছোলা” 
বারা জিহ্য! পরিষ্কার করা আবশ্টর | এইন্নপ মুথপ্রক্ষালন দ্বারা জ্হ্ব! ও দত্ত 

প্রভৃতি পরিস্কত এবং মুখের হূর্গন্ধ নষ্ট হওয়ায় অস্নাদিতে সম্যক কুচি হইয়! থাঁকে। 
'অভীর্ণ, বমন, শ্বাস, কাস, জর, তৃষা, মুখপাক এবং হৃদরোগ, বেত্ররোগ, শিরো- 
রোগ ও কর্ণরোগে পীড়িত ব্যক্তিগণের দস্তকাঠঘ্বারা দস্তধাধন কয়! উচিত নহে। 
তাঁহারা, এবং দবস্তকাষ্ঠের অনুিধা হইলে--সকলেই চাঁ-খড়ি, .কয়লাচুর্ণ, ঘুঁটের 
ছাই প্রভৃতি ভ্রব্যারা দত্তমার্জন করিবেন। প্রাতঃকালের গ্কার়.. বৈকালেও 
একবার দত্তধাবনাদিত্বারা মুখ-প্রক্ষালন করা! আবন্ঠক। :. | 

ব্যায়াম |--:ইহার পর যখামাত্রার ব্যায়াম করা উচিত । অর্ধশ্রাস্তিবোধি__ 
ব্যায়ামের নির্দিষ্ট মাত্রা, অর্থাৎ ললাঁট হইতে ঘর্্নির্গম এবং অনতিদীর্ঘ নিশ্বাসাদি 
লক্ষণন্বার৷ অর্ধশ্রান্তি অন্ুতব করিয়া ব্যায়াম বধ কমতে হয়! মীত ও বসস্ত 

ব্যতীত অন্ত খতুতে ইহ! অপেক্ষাও অল্সমাতরার ব্যায়াম. করা রিধেয় ।- যেহেতু, 
অধিকমাত্ার ব্যায়াম করিলে, তৃষণ, কয়, প্রতমক ( স্বাঁসবিশেষ), রক্তপিত, কাস, 
অর ও বমন গ্রভৃতি উৎকট য়োগ জন্মিতে পারে. বথামামায ব্যায়াম রুরিলে) 

শরীরের লঘুতা, কষটসহিতা, অমি নী ৪ কর ও জনের হী প্রভৃতি | 
কর্ড 
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উপকার -হইয়। থাকে। বালক, বুদ্ধ এবং বাতপিত্ত ও অজীর্ণরোগীর ব্যায়াম 
কর্তব্য নহে। 

ব্যায়ামের পর সমুদায় শরীর কিছুক্ষণ মর্দন কর! 'আবশ্তক ; তাহাতে ব্যায়াম- 

জনিত -শ্রান্তি দুরীতৃদ্ত হুইয়! শরীর ুস্থ হইয়া থাকে । সম্পূর্ণরূপে শ্রাস্তিশৃন্ত 
হওয়ার পরে সর্বাঙ্গে, বিশেঘতঃ মন্তকেঃ পদতলে ও কর্ণরন্ধে, উত্তমরূপে তৈল- 

মর্দন করিলে, শরীর ছৃঢ়, পুষ্ট, ক্লেশসহ, স্থথস্পর্শ ও নুম্বরত্বক্যুক্ত হয়; আরও 
ইহাদ্বারা অর, শশ্রান্তি ও বাষুবিকৃতি নিবারিত এবং আমুর্বদ্ধি হইয়। থাকে । 

মন্তকে তৈলমর্দন করিলে, থালিত্য (টাক ) কেশের অকালপকত। ও কেশপতন 

(চুল উঠিয়া! যাওয়া) প্রত্ৃতি গীড়াসমূহ দুরীভূত হইয়া,মস্তক ও কপালের 
বলবৃদ্ধি, কেশের দৃঢ়মূলতা, দীর্ঘত্ব ও কষত্ব, ইন্দিয়সমূহের প্রসন্নত। এবং সুনিব্রা 

হইয়া থাকে। পদতলে তৈলমর্দনত্বারা পদঘয়ের কর্কশতা, রুক্ষতা ওক্পর্শা- 

নভিজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ নিবারিত হইয়া, সথৈর্য, বলবৃদ্ধি, স্ুকুমারত! ও দৃষ্টির 
প্রসম্নতা সম্পাদিত হয়; এবং পাদস্কুটন € পাফাটা), গৃসী, বাত ও লাছু- 

সন্কোচের আশঙ্কা থাকে না। কর্ণরন্ধে তৈলনিষেক করিলে, উচ্চৈঃশ্রুতি 
( কালা ) ও বাধির্্য প্রভৃতি বায়ুজনিত কর্ণরোগ এবং মন্তাগ্রহ ও ইনুগ্রহ প্রভৃতি 

বাতজশ্গীড়া উৎপন্গ হইতে পারে না। বস্ততঃ তৈলাভ্যজ সর্ধবতোভাবে ক্ষর্তব্য। 

চর্ম, কলদ ও গাড়ীর অক্ষ যেমন তৈলনিষেকদ্বার৷ বকাবস্থায়ী হয়, মনুস্- 
শরীরও সেইরূপ তৈলাভ্যজঘ্বার! বহুদিন সবল ও কর্মক্ষম থাকিতে পাঁরে। 

বমন-বিরেচনাদি-শুদ্ধিকর্ম্ের পর এবং কফরোগীর ও. অভীর্ণরোগীর তৈলাত্য 

কর্তব্য-নহে,। 

ক্নান-বিধি ।--তৈলমর্দনের পর নির্পল'শ্োতোজলে স্নান করা বিধের। 

তদতাবে 'পরিষ্কত উজ শীতল করিয়া তাহাতে প্লান করা উচিত। উঞ্ণজলে 

কমান করিতে 'হইলে, মস্তকে সেই জল মা দিয়া শীতল-জল দেয়৷ আবশ্ক 

যেহেতু উঞ্চজলে 'দ্লান শীরীরিকি বলপ্রদ হইলেও, তাহা মণ্তকে দিলে কেশ ও 
চক্ষুর বল নষ্টহর। গান করিলে, শরীরের দুর্গন্ধ) ময়লা, দাহ.ম্বেদ, বীভৎসতা, 
শুক, তুন্জা ও কণু প্রভৃতি বিনষ্ট হর এবং শারীক্সিক বলবৃদ্ধি, আমুরদ্ধি ও অসম 

দীপ্তি হইক্কা থাকে । নানের পর প্রথমতঃ .ভিজাগাঁমছাঘারা, পরে গুধবন্র রা 
*তোরালে” ছায়া গাঁিমার্জন করিত, নির্শল শুধবন্ পরিধান করিবে। পাসের 

এটি € 
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পর চন্দমাদি গন্ধদ্রব্যের অন্কুলেপন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অর্দিতরোগে, 
কর্ণ ও মুখরোগে, অতিসাঁররোগে, পীনসরোগে, অজীর্ণরোগে এবং আহারের পরে 

স্নান কর! অনিষ্টজনক |. 

আহার ।--দ্বানের পর পরিষ্কৃত স্থানে খুভাঁবে উপবেশন করিয়া, 

উপযুক্তমাত্রায় ঈবহষণ লিগ্ধ, মধুরাদি ছয়রসসম্পন্ন, বলকর, রুচিজনক ও বিশ্বস্ত 
প্রিয়জনপ্রদত্ত ভোজ্য নাতিত্রত ও নাতিবিলহ্বিতভাবে নীরবে মনোঝোঁগপূর্বর্বক 
তোজন করিবে । যে পরিমাণে ভোজন করিলে, কুক্ষিঃ হৃদয় বা পার্বদবয়ে যাঁতনা- 

বোধ এবং শরীরের গুরুত্ব বোধ হয় না, অথচ উদর ও ইন্জরিয়সমুদায় প্রসন্নতা লাভ 
করে, ক্ষুৎপিপাসাঁর শাস্তি হয়, এবং শয়ন, উপবেশন, গমন, নিশ্বাস, প্রশ্বাম ও 

কথোপকথনে কষ্ট বোধ হয় না, তাহাই আহারের মান্া। কিন্তু ভোঁজ্য্রধ্যের 
গুরুত্ব ও লঘুত্ব অন্নারে অন্তবিধ মাত্রাও বিবৈচনা কর! আবশ্তক ;-_গুরুপাঁক 
ড্রব্)র মাত্রা! অর্দতৃপ্তি, অর্থাৎ ”আধপেটা”” পর্যন্ত, লুপাঁক দ্রব্যের মাঁত্রা_ অনতি- 
ভপ্তি। উপযুক্ত-মাত্রায় আহার না করিয়া, অগ্লমাত্রায় বা অধিকমাত্রার আহার 

করিলে, তাহা হুইতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে৷ অল্লাহারছার! তৃপ্তিলাভ হয় 
না; উদ্দাবর্ত রোগ জন্মে) বল, বর্ণ, আধু$ঃ রলরক্তাদি ধাতুসমূহ ও ওজঃ ক্ষীণ 

হয় ; মনঃ, বুদ্ধি ও ইন্জি়সমুদায় উপতপ্ত হয়, এবং যাবতীয় বাযুরোগ উৎপন্ন 

হইতে পারে। অধিকমা্রায় আহাঁর করিলে, যুগপৎ সমুদয় দোষ কুপিত হইয়া 

জীর্ণ, অগ্রিমান্দ্য, বিহ্চিকা, অলসক প্রভৃতি ছুরারোগ্য রোগসমূহ উৎপাদন 

করিয়া থাকে । অপরিষ্ৃত স্থানে, শক্রগৃহে, নীচজাতির গৃছে এবং প্রাতঃসন্ধ্য 
প্রভৃতি অসময়ে উত্তরমুখে উপবেশন করিয়া, পূর্বের আহার সম্যক্ জীর্ণ না 

হুইলে, অন্তমনস্কভাঁবে, অথব! অরাদি আহার-নিষিদ্ধ রোগে পীড়িত হইলে, আহার 
করা উচিত নহ্থে। এতত্তিনন পধুুধিত ও শুষ্রব্য, বির্ুদ্ধবীর্ধ্য এবং ক্ষীরমংস্াদির 
সায় সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যও আহার কর!.অনুচিত। | 

'আহারাস্তে কর্তব্য ।---আহারের পরে জাভীফল, লতা কস্তরীফল, 
লবঙ্গঃ ছোটএলাইচ, কপূর ও স্ুপারী প্রতৃতি প্রচলিত মসলাসংযুক্ত পাপ খাওয়া! 
উচিত ) তাহাতে তুক্ত্রব্য উপবুক্ত লালাপ্রাপত হয় সুখে পরিপাক পার এংং 
মুখের বিরসতা। বিনষ্ট হইয়৷ দুখ ভুগন্ধযুক্ হই থাকে । ইহার পপ্ন'কিঞিি 
কাঁল বাসপার্খে শরম করি বিশ করা আব্টক। : দিবাভাগে আহারের পন 

রি. রিনি, 
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নিদ্রা যাওয়া! কদাচ কর্তব্য নে । যেহেতু দিবানিদ্রান্ধারা শ্লেম্সা ও পিত্ত প্রকু- 

পিত হুইয়! হলীমক, শিরঃশুল, ভতৈমিত্য, গাঁ্রগৌরব, অঙ্গমর্দ, অগ্িমান্দা, হৃদয়ের 
উপলেপঃ শৌখ। কাস, অরোচক, হৃল্লাস, পীনস, অর্ধীবভেদক, কস্ট) ব্রণ, পিড়কা, 

কণ্ড, তন্ত্রা, কাঁস, গলরোগ, স্থৃতি ও বুদ্ধির হানি, শ্রোতোরোঁধ, জর এবং ইন্দ্রির- 
সমূহের বলহাঁনি প্রভৃতি অঙ্টিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে। তবে ধাহারা সঙ্গীত, 
অধ্যয়ন, মগ্যপাঁন, অধিক বাব্রিজাগরণ, মৈথুন, ভীরবহন ও পথ-পর্য্যটন প্রভৃতি 
কাধ্যদ্বারা ব্লীস্ত, যাহার! অজীর্ণ, ক্ষত তৃষ্ণা, অতিসার, শুল, কাস, হিকা, উন্মাদ, 
ও পতন ব! আঘাতাদিদবার! পীড়িত এবং যাহারা ক্রোধী, শোকার্ত, ভীরু, বুদ্ধ, 
বালক, কুশ বা দুর্বল তাহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা বিশেষ উপকারী । সাধারণতঃ 

দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ হইলেও গ্রীত্মকালে তাহ! আনিষ্টকর নহে। কিন্তু বাহারা 

মেবত্বী, শ্লেশ্ব-প্রকৃতি ঝ শ্লেম্সরোগপীড়িত এবং ধাহারা দৃষিবিষাদিদ্বারা আক্রান্ত, 
তাহাদের পক্ষে গ্রীষ্মকালেও দিবানিদ্রা অনিষ্টকারক। আহারের অব্যবহিত পরে 

কদাচ শারীরিক-পরিশ্রমজন্ক কার্ধা, ক্রতযানাদিতে গমন এবং অগ্নির সন্তাপ ব! 
আতপ সেবন করিবেন না । বেলা দুই প্রহরের পূর্ববে ঝা তাহার অধিককাল 
পরে আহার কর! অনুচিত | 

বৈকালে হৃ্র্্যকিরণ প্রশান্ত হইলে, কিছুক্ষণ উ্ানাদি স্থানে ভ্রদণ করা 
উচিত; তাহা দ্বার! অগ্নির দ্বীপ্তি, শারীরিক স্ক,ষ্ডি এবং মন প্রকল্প হইয়! থাকে। 
অ্রমণকালে জুতা পায়ে দেওয়া আবগ্তঠক; তাহাতে পাদঘয়ে কোনরূপ আঘাত 

লাগিতে পারে নাঃ এবং চক্ষুর উপকার হয়। রৌদ্র, বৃষ্টি বা শিশিরপতন সময়ে 
কোথাও যাইতে হইলে মস্তকে ছত্র দিয়া গমন করিবে। , | 

রাত্রিচর্যা। ।-__রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে পুনর্বার পূর্বোক্ত ভোঙ্য-বয 
আহার করা বিধেয়। রাত্িকালে দধিভোজন করা৷ কদাচ উচিত নহে । আহা- 
রের পরে শুষ্ক, পরিষ্কত এবং যাহাতে উত্তমরূপে বাষু আসিতে পারে, এইরূপ গৃহে 
অবস্থান্সারে পাঁলঙ্ক, চৌকী বা মাঁচানের উপর, স্ুকোমল ও খতুভেদানুসারে 

সুখম্পর্শ শা! গ্রস্ত করিয়া! শয়ন রুর! উচিত। রাত্রিকালে ছয় ঘণ্টা! হইতে 
আট ঘণ্ট! পর্যন্ত নিদ্রা যাওয়া আব্টক। উপযুক্ত পরিমাণে নিদ্রা! যাইলে 
শারীরিক পুষ্টি, বল, জ্ঞান, নখ ও আম্মুর বৃদ্ধি হয়। আর নিদ্রার পরিমাণ অল্প 
রা অধিক, হইলে, শারীরিক বূশতা, বা বং অঙ অজ্ঞান ও সৃত্যু পরাস্ত 

১ ছি 
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অনিষ্ট হইতে পারে। অতঞএর শরীরিগণের. স্বাস্থ্রক্ষা ধিষরে ০৪ হার 

উপযুক্ত পরিমাণে নিড্রাও একান্ত আবশ্তক। 

স্্রী-সহবান 1--শরীর-রক্ষাবিষয়ে উপযুক্তপরিমাঁণে মৈথুনাঁচরণও নিতাস্ত 
উপযোগী । খতুভেদে উপদুক্তকাল বিব্চেনা করিয়া! অন্ুনাঁগিলী, অভিলষিতা 

এবং অন্থকৃলা! স্ত্রীতে উপগত হুইবে। রজ:স্বলা, কুর্ঠাদি-য়োগলীড়িতা, নবীর, 
অনভিমতন্বপাঁ বা অনভিমত-আচারবিশিষ্টা ও অনাসক্তা স্ত্রী, পরস্ী, ছুষ্টযৌনি, 
পশ্থাদিষোনি, যোনিভিন্ন গুহ্ছারাদি অন্ত ছিদ্রে, অথব| হস্ডাঁদি দ্বারা মৈথুন করিবে 
ন। এতত্তিন প্রাতংসন্ধ্যা বা সায়ংসন্ধ্যাকালে পুর্ণিঘাঃ অষ্মী,, চতু্দিশী, 'অমা- 
বস্তা, সংক্রান্তি ও শ্রান্ধদিন প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিধলে, দেবাঁলয়, চতুষ্পথ, শ্বশানিঃ 

জলাশরতীর, গুরুবা্ষণাদির আলর ও মগ্যবিপর্মী প্রভৃতি স্থানে অথব! লোক- 
সমাগমযুক্তস্থানে মৈথুন করা উচিত নছে। অরাদি'যাঁবতীয় রোগপীড়িত ব্যক্তি 
টারজান ১০০০০০৪ ফকলের পক্ষেই 
নিষিদ্ধ । : 

খতৃচর্ষ্য! (শীত ও হেমস্ত )।-- এই সমন্ত' নির্দিষ্ট নিত্যকর্ম- 
বাতীত খতুভ্দানুসাঁরে কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। 
হ্মস্ত ও শীত খতুতে 'শীতবাবাযুস্পর্শাদিবশত: অস্তরগি দগ্ধ হইয়া থাকে; 

কুতরাঁং অগ্নিবলও তখন বৃদ্ধি পাইক্া, উপযুক্ত পরিমাণে আহার না 
পাইলে, রসাদি ধাতুসমুকে পদ্ধিপাক করিয়া! ফেলে। . এই জন্ত '্রই ছুই. 
খৃতে অধিকপর্রিমাথে গোধুমাদি প্রস্থত, অন্ন ও লবণরসযুক্ত '্িগ্ধ পিষ্ট 

কাদি ভোত্য, জলজ ও এমাঁমূপ প্রভৃতি মেছুর মাংস, অভ্যন্ত থাকিলে মগ্য, 

দগ্ধ ও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত বাঁধতীয় ভক্ষ্য এবং ষিষ্টান্স প্রতৃতি দ্রঁধ্য ভক্ষণ করা 
উটিত। নান, পান, আঁচমন ও শৌচাদি কার্ধো উষ্চজল ব্যবহার করিবে 9. 

রেশম, তুল! ও পণগুলোদাদিদার! নির্দিত্ত বস্ত্রে গাঞ্জে আররিত করিয়! রাঁখিবে $. 

এবং উফগৃহে ও উঞ্ণশয্যায় শন করিঝে। এইস্মক্ে প্রত্যহ মৈথুন করিলেও 

শরীরের কোন হানি. ,হয়, না। কটু, তিক্ত ও. কযা রলযুক্ত দ্রবাঃ লঘু 

জবা ও যায়ুবর্ধক দ্রব্য ভোজন, ৷ বাছুলেরন . এবং দিবাদিদ্রা প্রভৃতি হেদস্ত 

ও হীতকালে সর্ধথা পরিত্যাগ করিবে।' : এই ঢুইকা. আহা়রিহারাদি 
 শ্রীয়ই একরপ ) এজন উন খাতৃচর্যাই একত্র দিখিত হইজ। তরে লীতাতপোর 

রা 
৮ 

নু 
৯ 

২৪-৯৮৭০ 
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ন্নাধিক্যবশত; পূর্বোক্ত আরপসনূহও কিঞ্ৎ নুনাঁধিকরপে প্রতিপালন 

আবশ্তাক। 

বসস্তচর্য্যা ।-_ হেমস্তকালের সঞ্চিত গ্লেম্সা, বসম্তকালে ু্যোর প্রথর 
কিরণম্পর্শে কুপিত হইক্াঃ পাঁচকান্সিকে দগ্ধ করে? তল্জন্য বসন্তে বহুবিধ শ্লেম্মজ 
রোগ জন্গিবার নির্তীক্ক সম্ভাবনা | - অতএৰ এই সময়ে বমনাদিছার! শ্লেশ্বার নির্হঘরণ 

কর! উচিত। এইকালে লঘুপাক, কক্ষবীধ্য ও কটু তিক্ত-রসসংঘযুক্ত অন্নাদি, 
হরিপ, শশ, লাঁব ও চটক প্রভৃতির লঘুমাংস ও অত্যন্ত হইলে মধুজাত পুরাতন মন 
প্রভৃতি আহার ; এবং স্নান, পাঁন, আচমন ও শৌচাদি কার্যে ঈষহুষ জল ব্যবহার 
করিবে। পরিচ্ছদ ও শধ্যাদি হ্মস্তকালের স্তায় ব্যবহার্য্য। যুবতী স্ত্রীস্ষম এই 
কালে প্রশস্ত । গুরুপাক, মিদ্ধ এবং অন্ন ও মধুর রসযুকত ব্য ভোবন ও দিবা" 

নিদ্রা প্রভৃতি বসস্তকালে অনিষ্টজনক | 

শ্রীজ্চর্ষয। ।-_ গ্রীন্মকালে মধুর-রসযুক্ত, শীতল ও ব্য ব্যবহার এবং 
পাঁদ করিবে । জাঙগল-পশু-পক্ষীর মাংস, দ্বৃত, ছগ্ধ ও শালিধান্তের অন্ন, দিবা মিনা, 

রাজ্রিকালে স্ুশীতলগৃছে ও শীতলশধাায় শয়ন এবং শীতল উপবন ও জলাশয়ের 

তীর প্রভৃতি স্থানে বিচরণ 'এইকালে হিতকয়। কার্পালনির্থি বন্তাদির পরিচ্ছদ 
এই সময়ে ব্যবহার করিবে । লবণ, অন্ন ও কট্রসবুক্ত এবং উ্বীর্ধ্য-্রব্যভো জন, 

মৈথুন ও মস্ভপান শ্রীন্মকালে নিষিদ্ধ । নিতান্ত অত্যন্ত হইলে, অধিক জলমিশ্রিত 
কষিগ্না অল্প পল্রিমাণে মন্ত পান করিবে। 

বর্ষাচর্য্যা ।-_ বর্ষাকালে গ্রীক্মসঞ্চিত বাষু প্রকুপিত হুইয়! উঠে; এইজন্য 
অন্ক্বাসন ক্রিয়া! ' ( ন্গেহপিচকারী ) দ্বারা বাষু প্রশমিত. করিবে। এইকালে অগ্নি 
বল স্্ীপ হওয়ার জন্ত নিতান্ত লধুপাক দ্রব্য ভোজন করা উচিত । বর্ষাকালে 
কোন। সময় হৃষ্যাদি দ্বার] শীতকালের ভ্তায় এবং কোন সমক্র ঝ ঝুষট্যাদি না হওয়ার 

জন্ত গ্রীন্মকালের সায় হর) এত্ত এইকালে পান, আহার, শব্যা ও পরিচ্ছদ 
গ্রতৃতি সমুদায় বিষয়ই বিষেচনা করিয়া, শীত, গ্রীন্ম ও বসন্ত গ্রত্ৃতিষ্ক স্তায় সময়ে 
সময়ে পদ্িবর্তন ফর! আবন্তক ।. সমুদ্বায় পানীয় ও €ভোত্যত্রব্য কিঞিৎ মধু 
মিঙিত করিয়া! আহাদ কর! উচিত |. জাজল-মাংস, পুরাতন -বব, গোধূষ বা 
ধাপ্াদির অন্ন এবং অধিক 'পন্জিমাণে নন, লবণ ও দিক ভ্রব্য তোজন কিবে। 
বৃ জল বা কু ও?সরোবরের জল, উদ করিয়া শীতল হইলে তাহাই পান এবং 



তাহা দ্বারা দান .করিবে। মগ্পান করিতে হইলে, গ্রীগ্মকালের স্তায় পুরাতন 
মস্ত অধিক পরিমিত জল ও কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়। পাঁন করিবে। এই 

সময়ে নিশ্মল কার্পাসরন্ পরিধানাদি করা উচিত $ এবং বৃষ্টি ও বুষ্টিজাঁত ভূবাম্প 
(মাটী হইতে যে. একপ্রকার গ্যাস উত্থিত হয়) কদাচ গাঁয়ে লাগাইবে লা। 

দিবানিড্রা, শিশির, গৌদ্রীদির আতপ, নদীজলে ০০ ব্যায়াম 'ও মৈথুন এইকালে 
অনিঃজনক । 

শরৎকালচধ্য। 1--.শরৎকালে বর্ষাকালসকিত পিত্ত সহস! টিন 

হর্ঘযদ্ষিরণ প্রাণ্ড হইয়া কুপিত হুর] উঠে। এজপ্ত এইকালে বিরেচন দ্বারা পিত্ত" 
নির্থরণ, 'এবং জলৌকাদি হারা রক্তমোঁক্ষণ করিতে হয়।: লঘুপাক, শীতল, মধুর 
ও তিক্তরস অন্ুপান এইকালে হিত্কর। যব, গোধূম ও ধান্াদির অন্ন; লাব্, 

চটক, হরিণ, শশ, মেষ প্রভৃতির মাংস ; নদীজলে গ্বাঁন ও সেই জল পান, নির্মল, 

ও স্ক্মব্্ পরিধান ; স্থকোমল ও. স্পর্শসুখক্র শয্যায় শদ্দন ; এবং চন্দ্রকিরণ 

সেবন কর! উচিত। ক্ষাধদ্রব্য, দধি, জলজ ও আনৃপ মাংস ভোজন, তৈলমর্দন 
এবং শিশির ও পূর্ববিকের বাযুস্পর্শ, শরৎকাঁলে অনিষ্টজনক। 

সাধারণতঃ বঈস্তকাঁলে বমন, শরৎকালে বিরেচন, এবং বর্ষাকালে অনুবাসনের 
বিধি কথিত হইলেও. মাসতেদে-ইহার বিশেষবিধি বিহিত আঁছে। যণা,_-চৈত্র 

মাসে ধমন, শ্রাবপমাসে অন্গ্বাসন, এবং অগ্রহায়ণমাসে বিয়েচন.কর! উচিত ।, 
কিন্তু বর্তমাঁনসময়ে কেবল মধ্যে মধ্যে জোলাপ ওয়া ব্যতীত আর. কোনরূপ 

শুদ্ধিকন্্ম প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। 

ধাতুভেদে খাতুচর্ধ্যা ।_-খতুভেদে যে সকল স্বাস্থা-বিধি কথিত হইল, 
ত্য স্ব প্রকৃতি অনুসারে তাহার কতিপরাংশের পরিবর্তন করা আরশ্তাক | 'বাযু 

গ্রকৃতিক ব্যক্তি, যাহাতে তাহার বায়ু প্রশমিত থাকে, সকল খড়ুতেই তছপযুক্ত 
'আহার-বিহারাদির আচরণ করিবেন। এইরূপ, পিত্তপ্রকৃতিগত ব্যক্তি পিগ্ুনাশক 
বং. শ্সেন্প্রকতিক ব্যক্তি গ্লেক্সনাশক আহান্ব-বিহারাদি দিষয়ে সতত হত্ববান্ 

জা । নি :ও, উষ্ণ, এবং মধুর) অন্প ও লবগরসধূজ দ্রব্য ভোজন, ঈতল 
জলে অবগাহন, গাঁজে লীতলজব সেচন, সনথাহন (হস্ত পদ্লাদি টেপাঁন ), সর্বদা! 
(নালা কার্ধাদি, ঘ্বতশতৈলাদি, বোর ব্যবছার, অন্থবালন € নেহ-পিমকারী ) 

1 এবং অগিদীপক ও. শোচক নানি জেবন, নদ বাতিক বি হু 
$ 
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প্রশমিত হয়। মধুর, তিক্ত ও কষায়রসসংবুক্ত শীতঙ্নদ্রত্যের পান ও ভোজন; ' 

স্বৃতপান, সুগন্ধি দ্রব্যের আজজাণ গ্রহণ, মুক্তা, মণি ও পুষ্পাঁদির মাল! ধারণ, গীত- 

বাগ্চাদির শ্রুতিস্থখকর শব্দ শ্রবণ, প্রিয়জনের সহিত কথোপকথন, শীতল বায়ু ও 
চন্দ্রকিরণের স্পর্শ, মনোরম উপবন, নর্দীতীর বা পর্বত-শিখর প্রভৃতি মনোহর স্থানে 

বিচরণ, এবং বিরেচন ও তিক্ত-স্বতাদি উধধ সেবন গ্রভৃতি,স্বারা পিন্ত-প্ররুতিক 
ব্যক্তির পিত্ত প্রশান্ত ,থাকে। ' কটু, তিক্ত ও কষায় রসসংযুক্ত, এব' তীক্ষ ও 
উষ্কবী্ধয-দ্রব্যের পাঁমভোজন, সম্ভরণ, অশ্বারোহণ, ব্যাক্সাম, বাত্রি-জাগরণ, রুক্ষ- 
ড্রব্যসমূহত্বার!. গাত্রমর্দন, . ধূমপান, উপবাস, উক্ন্ত্র- পরিধান, এবং বমনাঁদি 
কার্ধ্য দ্বারা শ্লেম্স-গ্রকৃতিক ব্যক্তির স্লেম্া প্রশমিত হইয়া থাকে । অতএব স্ব স্থ 

প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া; এই সকল কার্য্যের মধ্যে বথাসাধ্য সম্পাদন করা 

সকলেরই বিধেয়। | 

সদাচার ।---এই সমন্ত রানা কার্ধ্য ও খতুচর্য্যা বতীত আরও 

কতকগুলি সদাঁচার ্থাস্থ্যান্বেধী ব্যক্তিগপের সর্বতোভাবে প্রতিপালন করা 
উচিত।' এক্প্ত সঙ্জেপে তাহাও এস্থানে সন্নিবেশিত করা হইল। প্রাত:- 

কালে, স্নানের পরে এবং সন্ধ্যাকালে ঈশ্বর-চিস্তা প্রভৃতি ধর্মনকার্ধ্যের অনুষ্ঠান 
করিবে। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও পুজ্য ব্যক্তিগণকে সর্বদা ভক্তি করিবে। 

যথাসাঁধা বিপর্ধের সাহাধা এবং অতিথি-সৎকার করিবে। জিতেক্জিয়, নিশ্চিন্ত, 

অমুদ্ধত, নির্ভীক, লজ্জাশীল, ক্ষমাশীল, প্রিয়ভাষী, ধার্মিক, অধ্যবসার়ী ও বিনয়ী 
হইবে। সর্বদা পরিষ্কার বন্তাদি পরিধান এবং ভদ্র-জনোচিত বেশতৃষা! করিবে। 
সমুদ্ায় জীবের প্রতি আত্মীয় প্রকাশ করিবে। পরস্ত্রীতে বা পর সম্পত্তিতে 

লোভ করিবে না। কখনও কোন পাপকার্যের অনুষ্ঠান বা পাপীর সংশ্রব ! 

করিবে না । অস্থের দোষ বা অন্তের গোপনীয় কথা কাহারও নিকট প্রকাশ 
কৰিবে না। বড়লোক বা ভাললোকের সহিত বিবাদ করিবে না। কোনরূপ 

ছুষ্টযানে এবং বৃক্ষে বা পর্বত-শিথরে আরোহণ, উচৈঃম্বরে হাস্তঃ উৎকট ভাবে 

উপবেশন, অমমস্থানে বা.সন্কীর্ঘ শয্যাত্র শয়ন, মুখ আবরিত না করিয়া জূত্তণ, হাস্য 
বা হাচি, অকারণ মানিকামর্দন, দৃস্তে দন্তে ঘর্ষণ, নথে নখ বাজান, অস্থিতে অস্থিতে 

আঘাত, জ্যোতিক্ষপদার্থদর্শন, একাকী শুন্ঠগৃছে'বাস বা বনমধ্যে প্রবেশ, নানকালে 
পরিধানবন্তরধীয 'মন্তক মার্জন, মল. মুজজাদির বেগধারণ সন্ধ্যাকালে আহার, 
/ ২৯ 
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5 কনিকা 
'নিত্্ ও মৈথুন, রান্রিকালে অপরিচিত স্থানে গমন প্রভৃতি কার্যাসমুদ্ায় হইতে 
সর্বতোভাবে বিরত থাকিবে। বাত্রিকালে কোনস্থ্্নে বাইবার আবশ্তক- 
হইলে, মন্তকে উফীব, পায়ে জুতা, হাতে ষ্টি এবং জঙ্গে লোক ও আলোক 
লইয়া যাওয়া আবৰশ্টক। স্থাস্থ্য-বিধি সম্বন্ধে সজ্ষেপতঃ এই কথা ঝলিলেই 

যথেষ্ট হয় যে, যে অমস্ত্ কাঁধ্য দ্বারা শারীরিক বা মাননিক কোন প্রকার অনিষ্টের 

সম্ভাবনা, কাচ সেই সমস্ত কার্ধের অনুষ্ঠান কগিবে না। . | 
নিয়মপালনের ফল ।-_যখাষখন্ধপে এই সমস্ত স্বাস্থ্য বিধির প্রতিপালন: 

করিলে, নিরনত নীরোগ থাকিয়া নির্দিষ্ট আযুফাল উপভোগ করিতে পারা যাঁর ) 
নুতয়াং রহিক বা পারত্বিক কার্ধ্যসমুদার নির্বিষ্ে সম্পাদন করিয়।, ইহকালে 
সুখী এবং পরকালে গতি লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।- অতএব মানবমাজই 
সর্বদা স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে যত্ববান্ হইবেন । : 

গীড়িতের কর্তব্য ।-.স্বাস্থ্য-বিধি 'সম্যক্ প্রতিপালিত না হইলেই 
শরীরে বিবিধ গীড়ার প্রাছুর্ডাব হইয়া থাকে। কখন কখন আবার সম্পূর্ণরূপে 
্বাস্থ্যরক্গ। করিয়াও অভিঘাতাদি আকন্মিক কারপদ্থারা পীড়িত হইতে হয়। যে 
কারণেই হউক, রোগ উপস্থিত হইবামাত্র তাহার উপশমবিষয়্ে সর্ব! সাবধান 
হইবে। কোন রোগ সামান্ত ভাবিয়। উপেক্ষা করা উচিত নহে) ফেহেতু সামান্ত 
রোগও শ্রথমাবস্থায় উপেক্ষিত হইলে, ক্রমে তাহাই ছুশ্চিফিৎস্ত হইয়া! জীবন 
প্যস্তও নষ্ট করিতে পীরে। অতএব রোগ হইবামাঁজই চিকিৎসকের নিকট 
পরামর্শ লইঙ্কা তাহার প্রতিকার করিধে। কোন রোগ অসাধ্য বোধ হইলেও 

“তাহা ভাল হইবে না” ভাবি চিকিৎসা করিতে বিরত হইবে না; কারণ 

অনেক অসাধ্য রোগও সময়ে সময়ে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। রোগ হইলে 
ভয় ন! পাইয়া, তাহার আমূল বৃত্তান্ত চিকিৎসকের নিকট গ্রকাঁশ করিবে, এবং 
চিক্ষিৎসকের পরাধর্শাম্রসারে সমুদয় কার্ধ্য সম্পাদন করিষে ।  . 
রোগ অসাধ্য বা উৎকট হইলে, চিকিৎসক ৰা আাত্মীয়গণ রোগীর নিকট 
তাহা প্রকাশ নী করিয়া, রোগীকে সর্বদা “সামা রোগ" রলিয়া-আস্বস্ত রাঁখিবে, 

যেঞ্চেতু রোগী হতাঁশ বা অসন্তঃ হইলে, অনেক সাধ্যরোগও অসাধ্য হইয়! উঠে। 
রোগীর অনুগত বিশ্বস্ত ও প্রিরবযক্তি দুই গ্রকজন সর্ব নিকটে থাকিয়া আব্বীস- 
পূর্ণ প্রিয়বাক্যন্বারা তাঁহাকে সন্ত রাখিবে। রোগীর নিকট জধিক লোক'থাকাও- 

রী | তি ১ 
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উচিত নহে ? তাহাতে বহুলোকের নিঃশ্বাসাদিহার! গৃহস্থ বাগ দূষিত হইয়া রোগীর 
অনিষ্ট করিতে পারে। বে গৃষ্ক শু, পরিষ্কৃত এবং প্রবাঁত অর্থাৎ বাহাতে উত্তম- 

রূপে বাধু প্রবাহিত হইতে পারে, সেইরূপ সুন্বরগৃহে রোগীর বাসস্থান নির্দিষ 

করিবে ; রোগীর পরিধানবস্ত্র শু এবং নির্শল হওয়া! উচিত; দিনের মধ্যে অন্ততঃ 
দুইবার পরিধানবস্ত্রের পরিবর্থন: করিয! দিবে । তাহার শ্যাঁও শু) সুকোঁমল 
এবং নির্মল হওয়া আবশ্যক ! কোনকারণে শয্য। দুষিত হইলে, অথবা! সাঁধারপধতঃ 
ছুই তিন দিন পরেই, শহ্যা পরিবর্তন করা উচিত। শুঞ্রধাকারিগণ সর্বদা সতর্ক 
থাকিয়া চিকিৎসকের আদেশানুমারে কার্ধ্য করিবেন, এবং আহার-বিহারাদি 

কার্যে রোগী যাহাতে কোনরূপ কুনিরম না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান 
থাঁকিবেন। চিরিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসক নির্বাচন করিবেন। যাহারা 
চিকিৎসাশান্তে বাৎপর, ছৃষ্টকর্শ। ও কৃতকপ্মা, উধধাঁদি সমত্ত উপকরণবিশিষ্ট, এবং 

রোগীর প্রত্তি দয়াবান্, সেই সকল চিকিৎসককেই চিকিৎসা-কার্য্ে নিযুক্ত করা 
উচিত। অজ্র-টিকিৎসকত্বার৷ কন্দাচ িকিৎসিত হইবে ন!। উপযুক্ত-চিকিৎ- 

সকের চিকিৎসার মৃত্যু হইলে তাহাও বরং প্রার্থনীর ; তখাপি অজ্ঞ-চিকিৎসকের 
চিকিৎসাত্বার! আব্োগ্য লাভের প্রত্যাশা করা উচিত নহে । আফুর্ষেদের প্রধান- 
গ্রন্থ ঈরক-সংহিতাঁর লিখিত আছে +-- 

ুরধযাক্লিপতিতো মুদ্ছি, সশেষং বাঁসবাশনি: | | 
সশেষমাতুরং কু্ধ্যারত্বজ্ঞমমতমৌষধম্॥* 

মন্তকে বজ্াধাত হইলেও কদাচিৎ জীবনের আশ! করা যাঁর; তথাপি অজ্ঞ 
চিকিৎসক-প্রদত্ত ওষধছ্ার! জীবনরক্ষার আশী করিতে পাবা যায় না। 

জানিস াছনিস 
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রোগ-পরীক্ষা ৷ 

*রোগমাদে পরীক্ষেত ততোহ্নত্রমৌষধম্। 
ততঃ কর্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ববং সমাঁচরেৎ ॥৮ 

--চরক-সংহিতা | 

প্রথমতঃ রোগ-পরীক্ষা করিয়া; তৎপরে তাঁহার গুঁষধ কল্পনা পুর্ববক চিকিৎসা 
করিষে; ইহাই সমুদয় চিকিৎসাশান্ত্রের উপদেশ। ৃ্ ৰ 

রোগ-পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা ।-_বন্ততঃ, চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ 
--বোগ-গরীক্ষা | যথাষথরূপে রোগ নিশ্চয় না হইলে, তাহার ওধধও নিশ্চয় 
হইতে পাঁরে না। যাহার যে নাম, তাহাকে দেই নাম ধরিয়া! না ডাকিলে যেমন 
তাহার উত্তর পাওয়া! যায় না, অথবা অনেক সময়ে সেহ অযথা! আহুত ব্যক্তি 

জুদ্ধ হুইয়া উঠে, সেইরূপ অনিশ্চিত রোগের কোনরূপ ওঁষধদ্বারা গ্রতিকারের 
আশা কর! যায় না; পরন্ত তাহাদ্বারা অধিকাংশ স্থলেই রোগবুদ্ধি বা জীবন নাশ 

'পর্যযস্ত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । অতএব প্রথমতঃ রোগ পরীক্ষা করা নিতান্ত 
আবশ্তক। 

পরীক্ষার উপায় |২-সজ্ষেপতঃ রোগ-পরীক্ষার তিনটা উপায় £_ 

শাস্ত্রোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান । প্রথমতঃ রোগীর নিকট লমুদ্রায় অবস্থা 

অবগত হইয়া, শান্ত্রোপদিষ্ট লক্ষণের সহিত মিলাইতে হইবে? তাহার পর অনুমান 

দ্বারা রোগের আরম্ভক পোষ ও তাহার বলাবল নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে। 

রোগীর নিকট অবস্থ! অবগত হইবার সময়ে সমুদায় ইঞ্জিয়ঘারাই প্রত্যক্ষ করা 

আবশ্তক। রোদীর বর্ণ আকৃতি, পরিমাণ (ক্ষীণতা বা পুত! )১ ও কান্তি, 

এবং মল-মুত্রে, নেত্র প্রস্ভৃতি যাবতীয় দর্শনযোগ্য বিষয় দর্শনহার1 ) রোগীর মুখ 

হইতে তাহার অমঝ্য অবস্থা! এবং অন্ত্রকুজন, সঞ্চিস্থান বা অঙুলিপর্ববসমূছ্রে 
স্ফুটন প্রভৃতি শরীরগত যে সকল লক্ষণ শ্রবণ করা আবশ্বক, তাহা শ্রবণদ্বায়! ; 

শারীরিক গন্ধ গ্রকৃত আছে কি বিকৃত হইয়াছে, তাহার পরীক্ষার অন্ত সর্বশরীরগ্ 
"গন্ধ এংং মল, মুত্র, শুক্র ও বাস্তগদার্থ প্রভৃতির গন্ধ স্রাণস্থারা এবং সম্কাপ $ 

'নাড়ীগতি প্রভৃতি স্পরশদবানা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। কেবল শ্যকীয় বসনেলিরদাখ 
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কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করা অসভ্ভখ). এম্সন্য' মধুমেহাণিতে মুত্রাির মিষ্টতা। 
| ফোগবিশেষে সর্ধবশরীরের বিরসতা ও রক্তপিত্তে রক্তের আস্বাদ-জাঁনিবার আবশ্তক 

হইলে, তাহা অন্ত প্রীণিস্বারা পরীক্ষা করিবে। শরীরে উ্ুনাদি কীটের উৎপত্তি 
হইলে সর্ববশরীরের বিরসতা, এবং বহুলপরিমাণে মক্ষিকার উপবেশনঘারা সর্ধ- 
শরীরের মিষ্টতা অনুমান করিতে হয়। মুত্র মিষ্টাম্বাদ হইলে তাহাঁতে পিপীলিকা 

 লাগিয়। থাকে। . রক্তপিতে প্রাণরক্ত বমন হইয়াছে কি ন! সন্দেহ হইলে, তাহ! 
কাক ও কুকুরাদি জন্তকে থাইতে দিবে; তাহার! তাহা খাইলে__গ্রাণরক্, এবং 
না খাইলে রক্রপিত্তের রক্ত বলিয়া! নিশ্চয় করিবে। অগ্নিবল, শারীরিক বল, জ্ঞান: 
ও স্বভাব, প্রভৃতি বিষয়গুলি কার্ধ্যবিশেধ্ঘারা অনুমান করিয়া! লইতে হয়। ক্ষুধা, | 
পিপাসা, রুচি, অরুচি, সুখ, গ্লানি, নিদ্র। ও স্প্নদর্শন প্রভৃতি বিষয় রোগীকে. | 
জিজ্ঞাস! করিয়া জানিতে হয়। অতি সামান্ত বিভিন্ন ছুই তিনটী রোগের মধ্যে | 
কোন্ রোগ হইয়াছে, নিশ্চয় করিতে ন। পারিলে, সামান্ত ওষধ-প্রয়োগে উপকার |. 
বা অপকার ছারা, তাহ! নিশ্ডপ্ন করিয়। লইতে হয়। লক্ষণবিশেষদ্বারা রোগের | 
সাধ্যতা, যাপ্যতা এবং অনাধ্যতা নিশ্চন্ন .করিবে এবং অরিষ্ট-লক্ষণদ্ধারা রোগীর, 
মৃত্যুবিষয় অবগত হইবে! | 

এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নাঁড়ী-পরীক্ষা, মুত্র-পরীক্ষা্ নেত্র-পরীক্ষা, জিহ্ব!- 
পরীক্ষা প্রভৃতি, এবং অরিষ্ট-লক্ষণ সহজে নিশ্চন্ন কর! যায় না; এনন্ত যথাক্রমে | 
প্রত্যেকের বিশেষ নিয়ম লিখিত হইল। 

১০১ 

'নাড়ী-পরীক্ষা | 
সি অর 

_নাড়ী-পরীক্ষা ।-৮হন্তের মণিবন্ধস্থলে__অঙ্ুষ্ঠ-অঙ্কুলির সুলভাগে যে 

একটা গ্রন্থি আছে, তাহার নিয়দেখে. অস্তুলি-স্পর্শারা নাড়ীর স্পন্মনবিশেষ 
বিবেচনা করিয়া, রোগ-পরীক্ষা করার নাম নাড়ী-পরীক্ষা । নাড়ী-পরীক্ষাকাঁলে 
পুরুষের দক্ষিপৃহধ্রের এবং জ্ীলোকের বামহক্টের নাড়ী পরীক্ষা করিতে হয়। 
যেহেতু, ্রীপঁষের শরীরভেদে নাডীমমূহের মুতাগ বিপরীতভাবে বিভ্তত্ত ) | 
গভরাং পুরুষের .দৃক্ষিণহন্তে যে নাড়ীর স্পন্দন অস্ভূত হয়, তাঁছাই স্রীলোকের 

টা 

৮ 



টি কবিরাজি-শিক্ষা। ত্র 
বামহন্ডে অনুভূত হইয়া থাকে । এতঘ্বাতীত পদঘয়ে, গুল্ফ-গ্রন্ির মিক্রভাগে, 
এবং কঠ,' নাসিকা ও উপস্থদেশেও -নাড়ী-ম্পন্দন অনুভব কর! যাঁয়। মুত 
অবস্থায় যখন হন্তনাড়ী স্পষ্ট অনুভব করিতে পারা যায় না, তখনই এসকল স্থানে 
নাড়ী পরীক্ষা করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। 

পরীক্ষার নিয়ম ।---রোগীর হন্ডের পরীক্ষণীয্ন নাড়ীর উপর পরীক্ষকের 

দক্ষিণহস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রকন স্থাপন পূর্র্বক বাঁনহ্ত্ত- 

দ্বারা রোগীর সেই হম্তটী ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া, কম্ছয়ের মধ্যে যে নাড়ীর স্পন্দন 

অনুভূত হয়, প্রথমে সেই নাড়ীটা অল্প পীড়িত করিয়! তাহার পরক্ষণে রোগীর 
মণিবন্ধস্থানে তঙ্জনী অঙ্গুলির নীচে নাড়ীর যে প্রথম স্পন্দন হইবে, তাহান্বার! 

বায়ুর, দ্বিতীয় স্পন্দনঘ্বার! পিত্তের ও তৃতীয় স্পন্দনদ্বাা ক্সেম্মার গতিভেদ গ্রভৃতি 

নিশ্চয় করিতে হয় । কেহ কেহ বলেন, তর্জনীর নীচে যে স্পন্দন হয়, তাহ! 

দ্বারা বায়ু, মধ্যমার নিয়রর্তী স্পন্দনদ্বাব! পিত্ত এবং অনামিকার নিম্ববর্তী স্পন্দন 
দ্বারা কফ অনুমান করিবে। 

নাড়ী-পরীক্ষার নিষিদ্ধ সময় ।--তৈলমর্দনের পর, নিদ্রিত অবস্থায়,, 
ভোঁজন সময়ে বা ভোজন করার'পরেই, ক্ষুধার্ড ৭ তৃষ্ণার্ত হইলে, অগ্মি বা বৌদ্র- 
সম্তাঁপৈ সন্তপ্ত হইলে, এবং ব্যায়ামীদি শ্রমজনক কার্যের পর নাঁড়ী পরীক্ষা করা 

উচিত নহে। যেহেতু এ সকল সময়ে নাড়ীর গতি বিকৃত হইয়া উঠে, এবং 

' তজ্জন্য পরীক্ষার বিষয় সম্যক্ অনুভব করা! যায় না। 
স্স্থব্যক্তির নাড়ীক্ন গতি | -__লুস্থব্যক্তির নাড়ী কেঁচোর গতির 

হ্যায়, অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্পন্দিত হয়, অথচ তাহাতে কোনরূপ জড়তা লক্ষিত 

হয় না। কিন্ত সময়বিশেষে নুস্থব্যক্তির নাড়ীও অগ্থরূপ হইয়া! থাকে ) যথ! :-- 
প্রাতঃকালে নাড়ী স্িগ্ধ, মধ্যাহ্নকালে উষ্ণ, এবং অপরাহ্ন সময়ে দভ্রুতগতি 

'অনুক্ভীত হয়। | 

দোষের প্রকোপভেদে নাড়ীর গতি ।--অন্গন্থ অবস্থার বায়ুর 
আধিক্য থাকিলে বক্রভাবে, পিত্তের আধিক্য চঞ্চলভাবে, এবং কফের আঁধিক্যে 

স্থিরভাবে নাড়ী স্পন্দিত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ এইরূপ গতি হইতে আরও 
কয়েকগ্রকার বিশেষ গতি কঙ্গনা ফর! জাবন্ঠক ; মখা-স্বাধুজন্ত বক্রগতি 

হইতে সর্প জলৌকা প্রভৃতির গতির স্তর গন্ডি) পিতজন্ত চথ্ধল-গতি ইইতৈ 

৪ | ॥ ণথ 
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কাক, লাবপক্ষী, ও ভেফের গতির ন্তায়; এবং কফজন্ত স্থিকগতি হইতে 

| বাজহংস, ময়ূর, পারাবত, ঘুঘু ও কুকুট প্রসূতির গতির স্তায় গতি অনুমান 
করিতে হয়। ছুইটী দোষের আধিক্য অবস্থায় বায়ু ও পিত্ত এই ছই দোষ প্রবল 
থাকিলে, নাড়ীর গতি কথন সর্পের কখন বা ভেকের গতির ন্যায় লক্ষিত হয়; 
বাছু ও শ্্েম্সা এই দুই দৌধ প্রবল থাকিলে, নাড়ীর গতি কখন সর্পের কখনও 

বা বাঁজহংস প্রতৃতির গতির ন্তায় অন্মিত হয়; এবং পিত্ত ও শ্সেম্ম! এই ছুই 
দৌষ প্রবল থাঁকিলে, নাড়ীর গতি কখনও ভেক প্রভৃতির স্তায়, কখনও বা! 

মযুর প্রভৃতির ন্তায় অনুভূত হইয়। থাকে। তিন দোষের আধিক্য অবস্থায়, 

পৃথক্ পৃথক দৌঁষভেদে সর্প, লাবঝ, হংস প্রভৃতি যেসকল জীবের গতি নিদিষ্ট 

হইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে তাহাদেরই অন্ততম জীবের গতির গ্ায় নাড়ীগতি লক্ষিত 
হয়। ভ্রিবিধ' গতির অনুভব বিষয়ে যদি প্রথমেই বাঁযু জক্ষণ-_সর্পাদির গতি, 
তৎপরে পিত্বলক্ষণ--লাব প্রভৃতির গতি এবং তাহার, পর কফ-লক্ষণ--হংস 
প্রভৃতির গতি অনুভূত হয়, তবেই পীড়া সুখসাধ্য বলিয়া! জানিবে। 

আর তাহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ সর্পগতির পরে হংসগতি অথবা হংস- 
গতির পরে লাঁব-গতি--এইরূপ অনুভূত হইলে, রোগ অসাধ্য বলিয়া নিশ্চয় 
করিতে হইবে । 

জ্বরপুর্ব্ে নাড়ীর গতি ।+--সাধারণজরের পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ জরবেগ 

হুইবাঁর পূর্ববসমক্পে নাড়ীর গতি ছই তিনবার ভেকাদি জীবের গতির ন্যায় মন্তর 
হুইয়। থাকে। কিন্ত প্রক্প গতি ধারাবাহিকরাপে অবস্থিত থাকিলে দাহজর 
প্রকাশ পার । সন্গিপাত-জরের পূর্বব-অবস্থায় নাড়ী প্রথমে লাবপক্ষীর ন্যার বক্র- 
ভাবে, তৎপরে তিত্তির-পক্ষীর স্যার উর্দভাবে এবং পরিশেষে বার্তাফ পক্ষীর ন্ভায় 
মন্থরভাবে স্পন্দিত হয়। 

জ্বরবেগে নাড়ীর গতি ।_জরবেগ হইলে, নাড়ী উম্পর্শ গ্রবং 
অধিক বেগবতী হয়। অতিশয় অগ্নদ্রব্য ভোজন করিলে, এবং দৈথুনের পর 
অর্থাৎ যে রাত্রিতে মৈথুন করা যার সেই রাত্রিতে অথবা! তাহার পরদিন 

প্রাতঃকালেও নাড়ী উ্স্পর্শ হুইয়৷ থাকে, কিন্ত তাহা বেগগামী হয় না। 
এই লক্ষণদ্বারাই জঅরকালীন নাড়ীগতির সহিত ইহার বিভিন্নভ| অঙ্গদাঁন 
করিতে হয়। 

৯ 4 

-্পী 

সি 

সপ 



রস ১৬. কবিরাজি-শিক্ষা | খ 

« বাতজ-স্বরে নাড়ীর গতি 1-_ সাধারণতঃ বাতজ-জরে, বাস্ুর আধিক্য | 
অবস্থায় যে দকল নাড়ীগতির লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহাই প্রকাশ পাইয়! 
থাকে । বায়ু সঞ্চিত হইবার সময়ে, অর্থাৎ গ্রীন্ম-ধতুতে, আহার-পরিপাঁক-কালে 

এবং মধ্যান্কে ও মধ্যরাত্রি সময়ে বাতজ-জ্বর হইলে, নাড়ীর মৃহ্গমন, কৃশতা ও. 

 বিলঘে স্পন্দন হয়। বায়ুর প্রকোপকালে, অর্থাৎ বর্ধ।-খতুতে, আহারপরিপাকের। 
পরে, এবং অপরাছে ও শেষরাত্রি সময়ে বাতজ-জর হুইলে,. নাড়ীর স্থূলতা, 

কঠিনতা, এবং নপ্রগতি হইয়া থাকে । : 

পিতৃজ জ্বরে নাড়ীর গতি ।-_পিক্তর-রে দাক়ীর গ্রস্থিলত ( গাঁট 
গাটু বোধ) ও জড়তা বোধ হয় না, অথচ তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই |. 

তিন অঙ্কুলির নীচেই ম্প্টরূপে. স্পন্দিত হয়, এবং গতিবেগও অধিক হুইয়া | 
থাকে। পিত্তের সঞ্চয়কালে, অর্থাৎ বর্ধা-খতৃতে, আহারের পরেই এবং প্রাতঃ- 
কালে ও সাফ়ংকাঁলে পিত্তজর হইলেও এ সমস্ত লক্ষণ ব্যতীত ব্বতন্ত্র কোন লক্ষণ ৷ 

অনুভূত হয় না। পিত্তের প্রকোপকালে, অর্থাৎ শরৎখতুতে, আহারের পরিপাক .; 
অবস্থায়, এবং মধ্যান্কে ও মধ্যরাত্রি সময়ে পিতৃজর হইলে, নাড়ী কঠিন হইয়া! এত | 

অধিক ভ্র্তবেগে গমন করে যে, বোধ হয় যেন 'লাহগাি তেদ করিয়া 

নাড়ী উপরে উঠিতেছে। . 

শ্লেক্মজ-ত্বরে নাড়ীর গতি ।--স্লেম্ার আধিক্য অবস্থায় যেরূপ | 
নাঁড়ীর গতি নির্দিষ্ট হইয়াছে, সাধারণ 'গ্লেম্জজরেও এরূপ গতি ভিন্ন অন্থ কোন | 
লক্ষণ অনুভব করা যায় না। শ্নেম্সার সঞ্চয্কালে অর্থাৎ হেমস্তে ও শীত খতুভে || 
আহারকালে এবং সন্ধ্যাসময়ে ও শেষরাত্রিতে, অথবা স্লেন্সার প্রকোপকালে, | 
অর্থাৎ বসস্ত খতুতে আহারের পরে এবং গাতঃকালে ও সন্ধ্যার পরে প্লেম্মজজর | 
হইলে, নাঁড়ী তত্তর স্যার রুশ এবং তগ্তজল-সিক্ত রজ্জ,তে যেরূপ শীতল! অনুভূত | 
হয়, সেইবূপ শীতলম্পর্শ হইয়া থাকে । শ্রেম্সার. সঞ্চয় "ও প্রকোপ-কাগভেদে 
জন নাড়ীগতির কোন বিভিন্নতাই অনুমান করা যায় ন। র 

দ্বিদোষে নাড়ীর গতি ।-- বায়ু ও পিত্ব' এই হিদোষ জনিত অরে, 
নাড়ী চঞ্চল, স্থল ও কঠিন হয়, এবং খেঁন ছুলিতে ছুলিতে গমন করিতেছে 
বলিয়া বোধ হয়। বাডঙ্নেস্বজে নাী মধ মন্দ গমন করে এবং ঈষৎ উফ বনিয়। 

বোধ হয়। এই জরে ক্নেশ্সার ভাগ অল্প ও বায়ুর ভাগ কিছু সধিক থাকিলে নাড়ী 
মা 
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কপ, কখ্র অধিক গীতল, কখন বা আয়া মিতা রন ৃগামী ই থাকে।, 
জিদে ষে নাড়ীর গতি 1--িদোষের জাধিকা অবৃ্া় নাড়ীর গতি 

যেরূপ. কথিত হ্ইস্াছে, ভ্রিদোষ-সনিপাত জরেও স্লাধারণত: সেইরূপ গৃতি লক্ষি 
হইয়া থাকে। তন্ত্র ইহার খ্ারও কতক গুলি বিশেষ নিঃম নির্দি আছে। স্র 
নকল নিয়ম অঙ্থুদারে এই অরে সাধ্যতা অসাধাতা প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হর 

জিদোষে বিশেষ নাড়ীর গৃতি।-_-তিদোষক্বনিত প্রায় সমুদ্র রোগই 
তয়ানক $. বিশেষতঃ অররোগ বিদ্বেষপ্জনিত হইলে, অতি অল্নকালমঞ্্যেই তাহাতে 
অকিষ্ € যু) লক্ষণ প্রকাশিত হয়। সেইবস্য সরিপাতজরে নাড়ী-পরীক্ষা বিষ়ক 
আরও অনেকপ্রকার উপদেশ জানা আবশ্যক । জিদোষ-জরে নাড়ীতে তিন 
দোষের..সমাক্ প্রকাশ পাইলেও অপরাঁহুকালে নাড়ী পরীক্ষা করিলে, যি প্রথমে 

বাঁযুর স্বাভাবিক বক্রগতি, তৎপরে পিত্ত্র স্বাভাবিক চঞ্চলগতি, এবং আহার পর 
শশার ন্বাভাবিক বন্রগ্রতির উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে রোগ জুসাধ্য; কিন্ত 
ইহার বিপরীতভাব অনুভূত হইলে রোগ কষ্টসাধ্য বা অনাধ্য বিবেচনা! করিবে। 
এতন্তিনন সান্পাত-আঅরের অসাধ্যতা অনুভব গন্য আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষ 

নির্দিষ্ট আছে; যথা-_নাঁড়ীর গতি কখন বীর, কখন শিথিল, কখন ব্খলিত, কখন 
ব্যাকুল অর্থাৎ ত্রস্তব্যক্তির স্তায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত, রুখন সুঙ্স, কখন বা এক- 
বারেই বিলীন হইলে অথবা মাঝে. মাঝে অসু্ঠন্ল। হইতে বিচ্যুত হইলে অর্থাৎ 
এক একবার ঝ্ুঠের নিয়ভাগে নাড়ীম্পন্দন অবৃতৃত কইতেছে না, আবার পর- 
ক্ষণেই অন্থভূত হইতেছ়ে_-এইরূপ ভাবাপন্ন হইলে, অসাধ্যলক্ষণ বুঝিতে: হ্ইরে | 
কিন্তু ভারবহন, সুষ্, ভগ) শোক গ্রতৃতি কারণে নাড়ী-গতির এইরূপ যে সমন্ড 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহ! অনাধ্যলক্ষণ নহে। ফলতঃ যাবতীয় অসাধা- 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে” যতক্ষণ পথ্যস্ত নাড়ী অঙুষ্ঠদূল ল হইতে একেবারে, বিচ্যুত 
ন! হয়, ততক্ষণ. তাহা, অসাধ্যের পরিচারক নহে। এইরূপ সমুদায় রোগেই 
অনুষঠনূল হইতে নাড়ী াড়ী ক্চিত নন হও! র্যা আহাকে একেবারে সা 

বলা যায় না। 
বাধ, পিত্ত ও কফ এই নি ৭ সহিত, মি হই, ব্রা 

_দিবেশসলেনাড়ীর সন্তাপ অহহত হায় থাকে। ক 

(.২.) | 
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. এ্রকাহিক- 'বিষমন্ুরে নাড়ীর গতি 1 ধকাহিক- -ব্ষদুজরে নাড়ী 
কোন সময়ে অসুষঠূলের পার্বতী, আঁবাঁর কোন সমর অনু্ঠসূলে অবস্থিত হয়। 
তুতীযক ও চতূর্থক জরে নাড়ী উম্পর্শ হয, এবং খুরবিউছলৈর সায় গতি 

ৰ অবলঙছন করিয়া ক্রমে ক্রমে দরবর্ী হইতে থাকে। অন্ন পাঁড়ার অসাধ্য অব- 
স্থাতেও 'নাঁড়ীর গতি এপ অনুভূত হয় (বটে; কিন্ত তাহাতে সম্তাপ থাকে. না 

| আগস্তক-স্বরৈ: 'নাড়ীর গতি তত্র নাড়ী অধিকতর বেগ- 

গামী ও উষম্পর্শ হইয়া থাঁকে। ক্রোধদ-জরে নাড়ী' যেন অন্ত নাড়ীকে'অবলহ্বন 

ৃ করিরা কিঞ্চিৎ ব্্রভাবে গমন করে।  কাদিজরে নাড়ী যেন অন্তনাত়ীর সহিত 

অড়িত হইক্জা গদন করে ?. কিন্ত ইহাতে জবের প্রকোপ অধিরু, হইলে, নাড়ী উ্- 
্পর্শ এবং ক্রুতগতি হই ধাকে। লোকে 'অভিলবিত বিষয় না পাইলে যেমন 
| ইতন্ততঃ চঞ্চলতাবে গমন করেঃ জরকালে কামার হইলে নাঁড়ীগতি ও: সেরূপ 

| অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ গর থাঁকিতে স্ত্রীসংসর্গ করিলে নারী ক্ষীণ ও ৃহুগামী হয। অর. 
কালে দিত ভাজন করিলে, নাড়ীর বেগ অধিক হয়, এবং তাহার উষ্ণতাও অধিক 

হইয়া থাকে। অতিশয় অন্পতোন ঘারা জর কিংবা অন্ত কোন রোগ উৎপন্ধ 
হইল্ তাহাতে নাড়ী অধিকতর স্তপ্ হ়। কীজিভোছছন অন্য অরাদি গীড়ার 
নাড়ীগতি সৃচু হই! থাকে। ৪ 

_ অজীর্পে নাড়ীর গতি 1-- মনদীর্ণরোগে নাড়ী কঠিন হয়। এবং উভগ- 
পার্খে ভড়িতভাবে মন্দ মন্দ গমন করে তন্মধ্যে আমাজীর্ণ অবস্থায় নাড়ী স্থল, 

ভার ও অল্প কঠিন, প্কানরীর্ণে পুষ্টিহীন ও মন্দগামী এবং বাতাজীর্ে অধিক 
কঠিন: হইয়া থাকে । অগ্নিমান্য ও ধাঁতুক্ষয় রোগে নাড়ী ক্ষীণ, শীতল; ও অতিশয় 

ূহগতি হইয়া থাকে, কিন্তু অগি প্রদীপ্ত থাকিলে নাড়ী লাঘু ও. বল্বভী হয়। 
বিসৃচিকায় নাড়ীর গতি 1 বিস্টিকারোগে নাড়ীর গতি 'ভেক- 

| গতির যার হয়, এবং অনেকসময়ে এই রোগে, নাডীম্পন্দন স্পষ্ট অনুভব 
করা যাঁয় না তথাপি অনুঠঠসূল হইতে নাড়ী বিচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত এই. রোগ 
অসাধ্য বলিয়! বিবেচনা করিবে না | বিলখিকারোগেও গতি তেকগতির তীয় 
হইয়া থাকে । : 

| _অতিসারে নাড়ীর তি 1--শাররাগে ৫ ভেপের গর নাড়ী 
নিতা ির্কায হই পড়ে। আখাতিসারে নাড়ী ০৪ ও জব হইয়া থাকে 
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রস ্ নাড়া-পরাক্ষা । ৰ ৯৯ ও 

গ্রহণীতে নাড়ীর গতি ।-_-গরহণীরোগে হন্তস্িত নাড়ীর গতি ভেক- 
গতির ন্যায় হয় এবং পর্দস্থিত নাড়ী হংসগতির সায় স্প্দিত হয়। 

. মলমুত্রনিরোধে নাড়ীর গতি ।--মল ও মুত উভয়ের একসঙ্গে 
নিরোধ অথবা মল ও মূত্র উভয়ের পৃথকৃভাবে নিরোধ হইলে, মলমুত্রের বেগ ' 
ধারণ করিলে এবং বিশ্মচিকা অশ্মরী, মৃত্রকৃচ্ছ, জর প্রভৃতি রোগে মল-মুত্র বন্ধ 
হইয়া মাড়ী সুক্ষ ভেকগতির ন্যায় স্পন্দিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ আনা 
এবং মূত্রকচ্ছরোগে নাড়ী কঠিন ও গুরু হইয়া থকে । - 

শুলরোগে নাড়ীর গতি ।-_শুলরোগসমূহের মধ্যে বায়ুজনিত পুল- 
রোগে নাড়ী সর্বদা বক্রগতি, পিতজনিত শুলরোগে নাড়ী অতিশর উফ, এবং 
আম-শৃশে অথব। ক্রিমি-শুলে নাড়ী পুষ্ট বলিয়। অন্মিত হয়। 

প্রমেহে নাড়ীর গতি ।--প্রমেহরোগে লাড়ী মধ্যে মধ্যে যেন 

্রন্থিবিশিষ্ট ( গাঁট গা) বলিয়া! বোধ হয়। ইহার সহিত আমদোষ মিশ্রিত 
থাকিলে নাড়ী ঈষৎ উষ্ম্পর্শও হইয়া থাকে । 

বিউস্তে ও গুলে নাড়ীর গতি ।--কিষউস্তরোগে ও . গুল্রোগে | 
নাড়ীর গতি ধক্র হয়। কিন্তু এই রোগ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবার পূর্বে নাড়ী 
লতার ন্যায় বেগে উর্ধগামী হইয়। থাকে। ' বিশেষতঃ গুলঝোগে নাড়ী চঞ্চল এবং ৷ 

পাবাবতের সভায় ঘৃণিত হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। উদ্মাদ প্রভৃতি বায়ু 
1 ঝোগেও নাড়ীর গতি এরূপ হইয়া! থাকে। 

' “ ব্রণাদিরোগে নাড়ীর গতি ।--ব্রপাদি রোগে ব্রণের অপর অবস্থায় 

নাড়ীর গাত পিত্তপ্রকোপন্জনিত নাড়ীগতির হ্যায় লক্গণযুক্ত হয়। ভগ- 

দরে ও নাড়ীব্রণ রোগে নাড়ীগতি বাধুপ্রকৌপজনিত নাড়ীগতির ন্যায় এবং | 

অতিশয় উষ্ণ হইয়। থাকে । . 

[ বিষভক্ষণে নাড়ীর গাত।-_ব্ষি ভক্ষণ করিলে, অথবা সর্পাদি 
। বিষাক্ত . প্রাণিকর্তৃক দষ্ট হইলে শরীরমধ্যে যথন বিষ ব্যাপ্ত হইতে থাকে, রদ ূ  

: সময়ে নাড়ী অত্যন্ত অস্থিরভাবে চলিতে থাকে । 

1. অপরাপর রোগসমুহে নাড়ীগতির ভেদজান তাঁদৃশ অনুভব করা যায় না, 1 
এজন অনর্থক তাহা লিখি, গ্রস্থকলেবর বর্ধিত করা অনাবশ্ঠক মিনি 

ৃ পে ই অংশ পরিত্যক্ত হইল। 

তি ৮০০০ নির জহি িউা০৯০০-- ্-প-স্  ৩০৮৯-০০৪৭৯ জি ০৪১০২০-কএতাসপপরানোাহরাতিও এরি 
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রাগ-পরীক্ষা ব্যতীত ন্বাড়ীর গতিবিশেষঘারা রোগীর মৃত্যুক্াও অনুমান ৰ 
করা যায়। তাহাও নাভীপরীক্ষার অন্তত, স্থতরাং সেইস্মন্ত বিষ আমো- 
চিত হইতেছে। 

মৃত্যুন্নাড়ীর লক্ষণ |--যে রোগীর নাড়ী কিছুক্ষণ বেগে গমন করিরা। 

প্রনব্ধার শ্বাস্ত হইয়া যায়, কিন্তু তাহার শরীরে যদি শোখ না থাকে, তে সেই 
রোগীর ঘড় বা তষ্টন দিনে মৃত্যু হয়। 

যাহার নাড়ী কথন কেঁচোর স্তায় ক্কশ ও মহ্ণ হয়, এবং কেঁচোর মত বন্র- | 
ভাবে গমন করে, কখন র্পের স্থার পুষ্ট হুইয়! প্রবলভাবে বক্তরগতি অবলম্বন 
করে, কথন্.র৷ অত্িূশ কিংবা! একেবারে অনৃসথ হ্ইস্! যার, অথবা! শারীরিক |. 

কশতা কিংবা শোখাদির অন্ত স্থুলতা অনুষারে নাড়ীও কৃশ কিংবা স্থুল জম্ভৃত 
হয়ঃ তাহায় একমাস পরে মুত্যু ঘটিয়া থাকে । | 

যাহার নাড়ী শ্বস্থান (ঝকুষ্ঠমূল ) হইতে অর্ধষব-পরিমিত সান বখলিত হয, 
তাহার তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত। | 

যদি কাহারও মধ্যমা ও অনামিকা! শির নীচ নাডীলপনদন ভুত না ৰ 
হইয়া কেবল তর্জনীর নীচে অনুভূত হয় তাহার চারিদিন মাত্র আযুক্ষাল | 
বুঝিতে হুইবে। 

(: অন্নিপাতজ্জরে যাহার এ নন্তাঁপ টি কিন্তু নাড়ী অত্যন্ত নীল, 
তাহার তিনদিন পরে মৃত্যু হয়। | 
 ভ্রমরগতির স্তায় নার়ীগতি হইলে, অর্থাৎ অ্িক্রতগতিতে ছুই একরার মাত্র 

স্পন্দিত হইয়। কিছুক্ষণ একেবারে অদৃষ্য এবং পরক্ষণে ুরর্কার ররপতাবে ৰ 
স্পন্দন করিয়। আবার অদৃশ্ব,ক্ষণে ক্ষণে এইরপ স্পদন অনুভূত হইলে, এক- | 
দিনের মধ্যে সৃত্যু অম্্মান করিবে। যদি কাহারও তর্জনী-অঙ্কুলীর নীচে 
নাড়ীষ্পন্দন প্রায়ই অন্ভভূত না৷ হয়, অথচ, কখন, ,কখন অনুভব করা যায়, তাহার 

্বারশগ্রহরের মধো মৃত্যু ঘটিন্না থাকে । ৰ | 
যাহার নাড়ী তর্জজনী- নিবেশসথলের উদ্ধভাঁগে বাৎুরণের সার ক্ষণে 

ক্ষণে. স্পন্মিত. হইতে থাঁকে, তাহার জীবন: 'একদিনমাত্র বুঝিতে হইবে। | 
অর্থাৎ *সইরূপ স্দুরণের আরস্ভকাল হে ২৪ টার মধ্যে তাহার রা 
বিনষ্ট হয়। ্ 

লন ১ ে ঃ ঞ্চ 

বিসেন হেত ৮8 ' 
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যাহার নাড়ী স্বস্থান ( অলুষ্ঠমূল ) হইতে ম্থলিত হইয়া, এক একবার 

স্পন্দিত হয়, অথচ তাহার হৃদয়ে যদি অত্যন্ত জালা থাকে, তাহা হইলে সেই 
| আালার শাস্তি না হওয়া পর্ধ্স্ত তাহার জীবন অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ জালাশাস্তির 

সঙ্গে ঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গিত হয়। 

নাড়ী-পরীক্ষার সহজ উপায় ।__নাড়ীস্পনদন অনুভব করিয়া তাহার 
ভেদজ্ঞান অথবা! তাহাদ্বারা রোগনিশ্চয় করা, এবং রোগের সাধ্যাসাধা অবস্থা 

' পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্তই কষ্টসাধ্য। কেবল শাস্ত্রের উপদেশঘারা তাহ! কোন | 
ক্রমেই অনুভব করা যায় না; প্রতিনিয়ত বহুসংখ্যক রোগীর নাড়ী-্পন্দন 

বিশেষ বিবেচনার সহিত লক্ষ্য করিতে করিতে ক্রমশঃ এ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে । 
এইজন্ত আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিৎসকগণ ঘড়ির মিনিটের সহিত মিলাইয়া 
একদ্বপ সাধারণ নাড়ী-পরীক্ষা, আবিষ্কার করিয়াছেন। স্থুলবুদ্ধি বা সাধারণ 
চিকিৎসকগণের পক্ষে সে উপদেশ জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্বক বিবেচনায় এই 
স্থলে তাহাও সন্গিবেশিত হইতেছে। 

বয়োভেদে স্পন্দনের ফিভিন্নত1 ।--অধিকাংশ সুস্থব্যক্তির নাড়া 
প্রতিমিনিটে ৬০ বার হইতে ৭৫ বার পর্যাস্ত স্পন্দিত হয়। কোন কোন হস্থ 

ব্যক্তির নাঁড়ী ন্যুনসংখ্যায় মিনিটে ৫* বার এবং উর্ধসংখ্যায় ৯০ বার পর্য্স্ত 
স্পন্দিত হইয়। থাকে। বসের তারতম্য অন্কুসারে নাড়ীম্পন্দন বিভিন্ন হয়। 
জরাযুস্থ জণের নাড়ী প্রতিমিনিটে ১৬০ বার, ভূমি হইলে ১৪০ হইতে ১৩, 
বার, একবৎমর বয়স পর্যন্ত ক্রমশ: ১৩০ হইতে ১১৫ বার, ছুইবৎসর বয়সের 
'সময় ১১৫ হইতে ১০* বার, তিনবৎসুর বয়সে ১** হইতে ৯* বার, তাহার 
পর সাতবৎলর বয়স পর্য্যন্ত ৯* হইতে ৮৫ বার, সাতিবংসরের পর হইতে চৌদ্দ 
বসব পর্যন্ত ৮৫ হইতে ৮০ বার, যৌবনে ও প্রোড়কাঁলে ৮* বার, এবং বৃদ্ধ 
বনসে ৬৫ হইতে €৫* বার পর্নাস্ত স্পন্দিত হইয়া থাকে। 

রিভিন্ন অরস্থায় নাড়ীস্পন্দনন ।__-পানাহারকালে হৎপিণ্ডের কার্ধ্য 
বর্ধিত হয়; এইিজন্ত নাড়ীম্পন্দনও এ সময়ে বুদ্ধি পাই থাকে। . স্বভাব; 
স্রীজাতির, নাড়ী পু্তষের অপেক্ষা পরতিমিন্টে ১০১৫ বার অধির স্প্িত 

হব নাড়ীর গতি স্বাভাবিক .গতি অপেক্ষা মনগগতি হইলে, হর্দলতা রা 
অতিকে রক্তাধিক্যে উপক্রম হইয়াছে বিতে টান 'জরকালে নাড়ী 

টি. 

সপ উস 
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স্বাভাবিক গতি অপেক্ষা! অধিক ক্রতগতি- এবং উ্ম্পর্শ হইয়া থাকে। ন্গাক্গবিক 

দৌর্কল্য হইলে, নাঁড়ী সৃহ্গতি ও পুষ্ট বোধ হয়। অরসংযুক্ত লষুদয় রোগেই 
নাড়ীর গতি জ্রত হয়, এবং অরের হাঁস বৃদ্ধি অনুসারে নাড়ী-গতিরও নুনাধিক্য 
হইয়। থাকে। পূর্ণবয়দে এবং প্রদাহজনিত রোগে প্রতিমিনিটে ১২* বারের 
অধিক নাঁড়ী স্পন্দিত হয় না, তাঁহার অধিক হইলেই ক্রয়শঃ রোগের কঠিনতা। 
এবং ১৫০ বারের অধিক জ্পনিতা হইলে, সেই রো'গে রোগীর, “মৃত্যু হইবার 
সভাবনা | 7 2: 

পাশ্চাত্য-চিকিৎসাশান্তে নাড়ী-পরীক্ষার সি এইরূপ সজ্িণ্ উপদেশ 

ব্যতীত অন্ত কোন বিশ্বে উপদেশ দেখিতে গাওয়া বায় না। | 

সম্তাপ-পরীক্ষা ৷ 

(থার্মোমিটার ) 

পরীক্ষার রা | নাড়ীজ্ঞানদ্বারা রোঁগ-পরীক্ষা সাধারণ' চিকিৎসক- 
গণের নিতাস্ত হঃসাধ্য ;) এইজন্য পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ শারীরিক সন্তাপ 
পরীক্ষা করিয়া রোগনি্ করিবার উপযোগী একটা যন্ত্রে আবিষ্কার করিয়াছেন । 
এই যন্ত্রের ইংরাজী নাম “্ার্সোমিটাই |” ইহাদ্ার! শারীরিক তাপের পরিমাণ 
স্থির করা যাঁর বলিয়া, বাঙ্গালা ভীষায় ইহাকে পতাপমান যন্ত্র” . কহে। 
এই যন্্বারা সত্তাপ-পরীক্ষা করিতে হইলে, রোগীকে পকাইত” ভাবে শয়ন 
ৃ কঁরাইিতে হয়? ॥ এবং যে পারব তাঁহার নিন্নদিকে থাকে, সেইপার্খের কক্ষদেশে 
অর্থাৎ বগলের নীচে তাপমান-বন্ত্রের মুলভাগ অর্থাৎ যে ভাগে পারদ থাকে, সেই 
ভাগটা চাপিয়৷ রাখিতে হয়। বক্ষদেশ খর্ীক্ত থাকিলে শুফবনর ছায়া তাহ! 

সাই দৈওয়া আবতক। চাপিয় ধরিবার সময দান 

রি রা 



গঁ - শা নী ঃ 

ডি |... সঙ্াপ্রশ্ররীক্জা।, হি 

হয়) শারীরিক-সৃস্তাপম্পর্শে সময় মহ পারদ. ক্রমশঃ উপুরদিকে. উঠিতে 
থাকে। এই উচ্চাংশে কতকগ্চলি অস্ক .ও দাগ বাংচিকআছে।.দেই সমস্ত: 

দাগ ও অস্কচিন্ছের প্রত্যেকটাকে এক এক * ডিগ্রী” রহে.। . পারদ যত. ডিগ্রী 

পর্যন্ত উত্থিত হয়, শরীরের .সস্তাপও সেইপরিমিত বলিয়া নিশ্চয় .করিবে। ' 
তাপমান-যন্ত্র কক্ষদেশে স্থাপন করিয়া . পরীক্ষা! করাই সাধারণ নিয়ম. তত্তিন। 

উর, মুখমধ্য ও সরপ:অন্ত্রের মধ্য প্রভৃতি স্থানে. তাপমান-বনতর দিয়া সন্তাপ-। 
পরীক্ষার নিয়ম আছে। সরলান্তরষধ্যে তাঁপনির্ণর় করিতে হইলে রোগীকে রাম । 
পার্খে শয়ন করাইয়া যন্ত্র ব্যবহার করিতে হর) এবং মুখমধ্যে/ব্যবহার করিতে : 

হইলে জিহ্বার নীচে ও যস্থ দিয়া মুখ, বন্ধ করিয়া, থাকিতে হর়। অত্যন্ত. শীর্ণ, 
অচেতন বা অস্থির শিশু-রোগিগণের তাপনির্ণযকালে সুবিধামত এইসকল স্থানে। 

তাপমান-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে 1. যে কোন স্থানে, বাবহারকালে . ৫ হইতে 
১৯০ মিনিট পর্যন্ত যন্ত্রটী পরূপ আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে । পারদ উথিত। 
হইবার সুময়ে কিরূপভাবে অর্থাৎ ভ্রুপ্গতিতে .কি মৃছ্গতিতে উিত হইতেছে, 
তাহার প্রতিও, লক্ষ্য রাখ! আবস্তক। অধিকাংশ রোগেই প্রাতঃকালে বা! || 
সন্ধ্যাকাঁলে তাঁপনির্ণয় করিতে হুয়$ তাপনির্ণরকালের এক ঘণ্টা কাল পূর্ব 
হইতে রোগীর সুস্থিরভাবে থাকা উচিত। কঠিন রোগসমূহে সর্বদাই দুই বা 
'এক ঘণ্ট। অন্তর তাঁপনির্ণর করা বিশেষ আবস্তক। 

স্স্থশরীরে স্বাভাবিক সন্তাঁপ :(-৯৮-৪ ) ৯৮ দশষিক ৪ ডি ফারন্হিট, 
২৬ বৎসরের নু[নবয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাভাবিক সন্তাপ (৯৯৪) ৯৯ দশমিক 
৪ ডিগ্রী ফারন্ছিট এবং ৪০ বৎসরের অধিক বয়হ্কিগের স্বাভাবিক সন্তাপ 

(৯৮৮) ৯৮ দশমিক, ৮ ডি কারন্হিট হই! থাঁকে। বায়ার কার্বযছারা 

অঙ্গচালনা করিলে অ্সির তাপ, ৰা রৌদ্রের স্ত্তাপ লাগিলে, গ্রীষ্ম প্রধান 
দেশে বাস করিলে এবং আঁ়ীরের পরে  সথাপূলিরিমাণ হ্যা অগেক্গা 
অধিকও হইযস। থাকে । দিবা-নির্ বং 
শ্রম না করিলে, স্বাভাবিক সম্তাপ অপেক্ষা দেড় ডিত্রী ফাঁন্হিট ক সন্তাপ হ্ইয়!. 
থাকে । স্ুম্থশর'রে স্বাভাবিক সম্তাপ রাজি ঘিপ্রহরের সময়ে সর্ববাপেক্ষ। 

| অল্প, এবং প্রাতঃকাল, হইতে ক্রম; বধ পাই দিখা হরে সর্বাপেক্ষা 

[শাল রর "এ কঃ রা 

আজ 
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ও ৯ রি ্ চীন 
স্পা ফি 

4৮ | বি ও রি জহি - ) ৮ তি ৮. ২ ্ 

রোগভেদে সম্ভতাপভেদ 1--লামাস্রপজরে শমীর-সন্তাপ ১০১ ডিগ্রী 
ফাঁরন্ছিটের 'অধিক হয় ন।। এঁবপজক্লে ১০৪ ভি্রীর অধিক সন্তাগ হয় না। 
১০৬-৫ ডিগ্রী সম্ভাপ হইলে, সেই জর সাজ্বাঁতিক, এবং ১০৮৫ ডিগ্রী হইলে, 

সেই জরৈ রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে । জর বাঁ অন্ক কোন প্রদীহযুক্ত পীড়া 
ফোঁন উপসর্ণ উপান্থিত হইলে, উর্ভীপের নিদিষ্ট পরিমীণ অপেক্ষা অধিক উত্তাপ 
হইয়া থাকে। গুখমণ্ুলের বিসর্প, মন্তিষআধরক বিশ্লীর তীবগ্রদাহ, ফুস্ফুসের 
প্রথর-প্রদদাহ, অভিষ্ভাস জর, এবং বসস্তয়োগে সম্ভাপ ১০৬ বা ১৭ ফারন্- 
হিট পরধ্যত্ত হইয়া থাকে। ইহ! তাপমান যন্ত্র । 
ব্যতীত অপরাপর অরধুক্ত রোগে 

কদাচিৎ ১০* বা ১*১ ভিগ্রী 
ইইলে রোগ সামান্ত বলিয়! বুঝিতে 

৮ 

হইবে) কিন্তু যদি ১০৪ বা ১০৫ '"** ১০৭ মহাঁসঙ্কট 
ডিত্রী হয়, এবং সেইরূপ সম্তাঁপ উৎকট জর 

| সর্বদা থাকে, তবে সেই যৌগ কষ্ট সারা 
সাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ৯৯ স্বাভাবিক তাপ 
১০৬ বা, ১০৭ ডিগ্রী পর্যন্ত তাপহ্াস 
সম্তাপ ভয়জনক, ১*৯ বা "১১০ ৯৫ স্তিমিত (কোল্যাক্স,।) 

ডি্রী সন্তাপ হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু : 
হইয়া থাকে। উর্ক্ষত বা রাজবন্ষা 

রোগে অথবা ফুসুফুদ্ বা শরীরের 
1 অত্যন্তরস্থ অন্ত, কোন যন্ত্রে 

| স্ফোটক হুইলে শরীরের সন্তাপ 
১০২ হইতে ১০৫ ডিগ্রী এবং কখন 
কর্গন ইহার অধ্িকও হয়। যে গরি- 
মাপে, ক্ফোটকের বৃদ্ধি হয, সঙ্গে . 
সৃঙ্গ সন্ভাপ সেই পরিমাগে... 
বৃদ্ধি, পাইয়। খাকে। * ক্ফো্টক পাকি, তক: অতি সামার বে 

হইলে, টিন শন্থাপ ১০১ ডিজ্্ী হ্র। আত্যন্তরীণ শোকের অনা 
5 এ 

উই রিলিস লিপির 

১ নং চিত্র। 

॥ 



মি জকি [রা রক্ত 
গণ প্রকাশ হর লেক সু তেই পানি সাপ আম বৃদ্ধি 

পাইতে থাকে। .. 
অত্রান্ত রক্তশ্রাব, অনাহার, পুরাতন রোগ, মত্তি্ক ও মজার সমঘাত, অথবা 

হাদয়ে, ফুমূফুসে, ঝা মূত্রযন্ত্রে কোৌঁন পুরাতন রোগ থাকিলে, শারীরিক সম্তাপ দিবা 
ভাগে.ফে পরিরাঁপে থাকে, রাত্বিকালে তাহ! অপ্রক্ষ1! কম হইতে দেখা যায়। 

যাবতীয় লোকেরই, শারীরিক সন্তাপ ১০৪,ইইততে ১৪৫ ডিগ্রী হইয়া ভর্াগত 
এক অবস্থায়, থাকিলে, তাহা! হইতে কোর, কোন উপসর্গ প্রকাশ পাইবার 
লম্ভীবনা। রোগ উপশম হইবার সময়ে শীত, সস্তাপ নি অধ হইয়া 

|] আসিলে, রোগের পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাঁকে ছা | বিষমজরে, পুরান ক্ষয়- 

| কারক রোগে, এবং তরুণজরে মৃত্যু নিকটবর্তী হই, শনীরের সম্তাপ স্বাভাবিক 
সম্তাপ অপেক্ষা কম হইয়! যাঁয়।.. ফরিিচিকা রোগে মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হইলে, 

[ সন্তাপ *৭.হইতে ৭৯ ডিগ্রী ফাঁরন্ছিট্ পরঠযস্ত নামিয়া/মাকে। 
চা না 

কঃ 1 জে ১ ও 

আকর্ণন। ্. 
॥ . প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ |_+ফ্লীবণেক্টিয়ঘারা বঞ্চের নানাবিধ পায়রা 
| -আকর্ণন মামে অভিহিত। হা ছুইপ্রকারে সাধিত হয়; যখা-_পষ্টীত্যক্ষ ও 

1 পরোক্ষ বা যন্ত্রসাপেক্ষ। বক্ষের পরিভাগেই কর্ণ স্থাপিত হইতে পারে, অথবা 
বক্ষের উপর' একখানি তোয়ালে ব1 রুমাল অথবা পরিধেয় বন্ত্রাংশ স্থাপিত করিয়া 

| তছুপরি আকর্ণন কর! যাইতে পারে? এই 'প্র্জিক্নাকেই প্রত্যক্ষ, আকর্ণন 
| কহে। দ্বিতীর--পরোক্ষ বা! বন্ত্রসাপেক্ষগ ; ষ্টেথস্কোপ” নামক হস্্র্ধার এই 
একার আকর্ণন সম্পাদিত হয়।- নানাকারণে এই যন্্রই এখন সর্বদা ব্যবহৃত 
হইয়া! থাকে। কিন্ত ্বানবিশেষে প্রতাক্ষ প্রক্রিয়াঘারাও বক্ষোগহবরের শব্ধ সমস়্ে 

ূ সময়ে আকর্ণিতি হয়; শিশুদিগের বক্ষপেরীক্ষাকালে এবং পৃষ্ঠদেশে কর্ণ স্থাপন 
করিতে হইলে, এই' পরণানী স্বযছিত হয়া থাঁকে। 

| স্কোপ্ নানাবিধ ? কবিন্ত যে. প্রকার, পটটেথস্কোপ্* অর্ধদ| ব্যব্ত রয়, 

| টা তথ ছুই চাক্সী বধাঁ- রানা যাইতেছে এই যন নলাফার, ইহা 

স্মী 



২৬০ কবিরাজি শিক্ষা। রি 
কাষ্ট, রবার বা ধাতুনির্মিত। স্তরের এক প্রান্ত (৩ চিহ্নিত )-"ইঙ্কার-পিশ” অর্থাৎ 
কর্ণকলক এবং অগরপ্রান্ত (১ চিক্িত) পচে্ট-এও অর্থাৎ বক্ষঃপ্রাস্ত নামে 
অভিহিত। এই ছুই প্রান্তের মধ্যস্থ (২ চিহ্নিত) অংশ ন্লাঁকার শুন্তগর্ভ 

কাষ্ঠখণ্ড অথবা রবারের নল। ইহাকে “্েম্চ বলা যায়। ই্টেথস্কোপ্ | 

পর 

! 

| 
র 

ৃ ূ 

| ২নং চিতর। ওনং চিত নং চিত্। 

ূ | 
| ৰ ব্যবহার করিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া আবস্তক ; তৎকাঁলে স্ পরীক্ষকের | 
| দেখিতে হইবে যে, যন্ত্রের বঙ্গঃপ্রান্ত সম্পূ্নভাবে বক্ষের উত্রিভাগে স্থাপিত] 
হইগ্াছে এবং কর্ণফলকে কর্ণ যথানিয়মে নিধেশিত হইয়াছে। আঁকর্ণন-কালে 
ন্ট অঙ্থুলিায ধারগ করা এবং ইহার ব্রা বক্ষের উপর জোরে চাপিয 

চি 
&, | ৃ বু, 
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রাখা অনুচিত । আরও, সেই সময়ে বন্ের গানে যাহাতে বন্তাংশ বা অন্ত কোন 
পদার্থ না লাগে, তথ্বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবস্তক.। অধুন! রবাঁরের দ্বিনলবিশিষ্ট 
*ষ্টেথস্কোপ” প্রারই ব্যবহৃত হইক্া থাকে (৩ চিত্র ।) কিন্তু এলে একথা বল! 
আবশ্তক যে, বস্ত্রের পারিপাট্য বা! গৌরব বিষরে অধিক মনোযোগী ন! হইয় আকর্ণল- | 
কার্যে অধিকতর মনোযোগ করিলে, চিকিৎসক বক্ষঃ-পরীক্ষায় পারদর্শিতা লাঁভ 
করিতে পারেন। বক্ষঃ-পরীক্ষার় পারদর্শী হইলে, যে কোনপ্রকার েখস্কোপ, 
দ্বারা রোগ সম্যগ্রপে নির্ণীত হইতে পারে।. 

স্বাস্থ্যে শ্বাপধ্বনি ।---লুস্থ অবস্থায় বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে তিনপ্রকার 

শব শ্রুত হয়; (১) ট্রেকিয়াল বা লেরিঙ্জিয়্যাল্) (২) ক্রহ্ষিয্যাল্) এবং 
(৩) পাল্মোনারী বা ভেসিকিউলাঁর। 

১।  টেকিয়্যাঙগ।-কণ্ঠের সম্মুখে শ্বাসনালীর উপরিভাগে ষ্টেখ- 
স্কোপ, স্থাপন করিলে, এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা অতযুচ্চ এবং অল্প বা 

অধিক পরিমাণে শৃত্তগর্ভ। ইহা! শ্বাসের সহিত সমকাঁলে উদ্ভূত হয় এবং সমান 
বেগে আস্ঠোপান্ত অবস্থিতি করে। ইহা! প্রধানতঃ কণ্নানী হইতে উদ্ভৃত। 

২। ব্রস্থিয়যাল্।--ইহা পূর্বোক্ত শের ন্যাস্স উচ্চ বা শৃন্যগর্ত নহে, 
ইহা কর্কণ। ইহছাও কঠনালণ হইতে উদ্ভূত? তবে বৃহত্তর ব্রস্কিগনাই দ্বার! বাহির 
হইবার সময় পরিবর্তন হইয়। থাকে । 

৩। পাল্মোনারী বা ভেপিকিউলার।-_আকর্ণন করিলে বক্ষের 
অধিকাঃশর স্থলেই স্বীনগ্রহণ কালে মৃছুলমীরণবৎ একপ্রকার শব্দ নিরবচ্ছেদে 
শুনিতে পাওয। যাঁয়। ইহাই পাল্মোনারী ব! ভেসিকিউলার শব্ধ । 

স্ত্রী পুরুষের বরসভেদে এইসকল শব্দের তারতম্য ঘটিয়া' থাকে.) শিশুদিগের 
মধ্যেও অনেক প্রডেদ লক্ষিত হয়। শিশুদিশের এইসকল শব্দ অতুযুচ্চ, এবং 
নিঃশ্বাস অপেক্ষা প্রশ্বীস বিলঙ্কিত। বৃদ্ধদিগের শব্ধ মৃদু) কিন্তু তাহাদিগের 

ফুস্ফুসের উপাদান্সমূহের অপজননবশত, প্রশ্থা সং শিশুদিগের নায় বিলহ্িত। 
রমদ্ীগ্ণের শ্বাস গ্রাক্সই উচ্চ) কখন কখন ইহা জার্কিং ২ অর্থাৎ রকি দেওয়ার 

মৃত প্ররুতিবিশিষ্ট। রাজের 

€._. প্র 
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ূত্র-পরীক্ষা 
পরীক্ষার উপযুক্ত মূত্রে ।--রোৌগনমূহের বা বাতাঁদি দোষের নিক্পপণ- 

বিষয়ে মৃত্র-পরীক্ষাও বিশেষ উপযোগী। নির্দিষ্ট লক্ষণাহুদারে মৃত্রের, বর্ণ বা, 

অন্তান্ঠি বিষয়ের বিকতিবিশেষধার! দৌষভেদ নিশ্চয় বঞ্জাকে মূর-পরীক্ষা কহে 
রাখি চারিদণ্ড থাকিতে নিদ্রা ত্যাগ করিবার সময় প্রথম মুত্রধার! পরিত্যাগ 

পূর্বক, মধ্যের মূত্র-ধারা একটী কাচপান্রে ধরিয়া রাখিতে হয়। এইরপ মুত্রই 
পরীক্ষার উপধুক্ত। মুন্র-পরীক্ষাকাঁলে বারংবার তাহা আলোড়িত করিয়া? 
তাহাতে বিন্দু বিন্দু তৈল নিক্ষেপ করা আবশ্যক 

প্রকৃতিভেদে মুত্রের ব্ণ |-+ বাত-গ্রকৃতিক সির স্বাভাবিক মৃত্র 

শ্বেতবর্ধ; পিত্ত-প্রকৃতিক. ও পিত্রঙ্লেক্স-গ্রক্কতিকের মুত্র তৈলের স্তায়) কফ- 

প্ররুৃতিকের মুত্র আবিল অর্থাৎ ঘোল! ; বাতগ্রেম্ম- প্রকৃতিকের মুত্র ঘন ও শ্বেত- 
বর্ণ; রক্তবাত-প্রকুতিকের সুজ রক্তবর্ণ) এবং বক্তপিস্ত- প্রকৃতিকের মুত্র কুন্ম 

ফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হুইয়৷ থাকে। রোগবিশেষের অন্তান্ত লক্ষণাদি প্রকাশ 
না পাইলে, ফেবল এইক্সপ মুত্র-পরীক্ষা্ধারা কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা কর 
উচিত নছে। 

দুঁষত -মুত্রেলক্ষ'ণ ।- বাত-ছুষ্ট মুত্র লিগ্ধ, পাতুব্ণ নর ক্ণগীতবর্ণ, 
অথবা অরুণবর্ণ-হুয় ১ এই সুত্রে তৈলবিপ্রু নিক্ষেপ করিলে, সেই 'তৈলমিশ্রিত হিন্দ 
বিন মৃত্রবিশ্ব উপরে উঠিতে থাকে । পিস -ুষ্ট: মুত্র রক্তবর্ণঃ তাহাতে তৈলফিনদু 
নিক্ষেপ করিলে, তাহা হইতে বুদ্বুদ্ উৎপন্ন হয়। েে্-হুষট মুতে ফেনযুক্ত এবং 
জলাশয়ের ( ডোবার ) জলের সায় বিল অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে । আম- 
পিত্বদুষিত মূত্র শ্বেভসর্ষপ-তৈলের দ্চায় বোধ হয়। বাত' পিতার! দুষিত মুত্রে 

তৈল নিক্ষেপ করিলে, তাঁহা ইইতে শ্তাববর্ণ বুবু উৎপন্ন ইয়।. বায়ু ও টা 
এই উউয় দৌধন্বারা দুষিত মূত্রে তৈল নিক্ষেপ করিলে, মুর তৈলের হি 
মিশ্রিত হইয়া! কীর্জির স্চায় লক্ষিত হয়। শ্লেম্বা ও পিত্ত এই উভগ্নদৌষহারা দুষিত 
মূত্র পাওুবর্ণ হয়। সন্নিপাতি দৌষ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও মম, এই তিন | 
দোষ্হার! মুর দূবিত হইলে, তাঁহা রক্ত বা কৃষ্বর্ণ হইয়া থাকে। পিত্ত 



টিটি নিট টিতে 

সি নেত্র-পৃর্নীক্ষা । ২৯ ও 

প্রধান সঙ্গিপাউরোগীর মুত্র ধরিয়া রাখিলে; "তাহার মধ্যভাগ পীতবর্ণ এবং ৰ 
অধোভাগ রব্ণ বোধ হয়; এইরূপ বাতগ্রধান-সঙ্গিপাতে মধ্যভাগ কর্ণ ও | 
কফাধিক সন্সিপাতে মধ্যভাগ ুুর্ণ বোধ হইয়া! থাকে । 

বিশেষ লক্ষণ ।-- প্রায় সমুদয় রোগেই এই সমস্ত লক্ষণ বিবেচনা 

করিস, রোগের দোষভেদ অনুমান করা আবশ্তক।, কয়েকটা মার রোগে 

ৃত্রলক্ষণের কিঞ্চিৎ বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে; যথা জ্বরাদি রোগে রসের 
আধিক্য থাকিলে, মুন্জ ইক্ষুরসের স্তায় হয়? জীরর্জরে মূত্র ছাগমুজরেরস্তায় হয়; 
জলোদর রোগে মৃত্রে তৃতকণার স্থায় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়; মুত্রাতিসার 

রোগে মূত্র অধিক পরিমিত হয় এবং তাহা ধরিয়! রাঁখিলে, তাহার নিয়ভাগ রক্ত- | 
বর্ণ বিয়া বোধহয়। আহার জীর্ণ হইলে, মুত্র শ্রিচ্কু এবং তৈলের ন্যায় আভাযুক্ত 
হয়) স্গতরাং অজীর্ণ রোগে মুগ ইহার বিপরীত-লঙ্ষণযুক্ত হইয়৷ থাকে। 
ক্ষযরোগে মুত্র কষ্ষবর্ণ হয় এবং এই রোগে মু শ্বেতবর্ণ হইলে, তাহা অসাধ্য 
বলিয়া! বুঝিতে হষ্টবে। | 

এতস্তি্ প্রমেহরে গে যেক্সপ মৃত্রাদি হইয়। থাকে, তাহা প্রমেহরোগের বর্ণন- 
কালে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইবে। 

নেত্র-পরীক্ষা ৷ 

দোঁষতেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ।--+বাধু কুপিত হইলে, চক্ষুদ্ব্ধ তীব্র, 
কক্ষ, ধোয়ার তায় আভাধুক্ত, মধ্যভাগ পীতবর্ণ বা অকুণবর্ণ এবং চঞ্চল-তারকাযুক্ত 
হইয়া থাকে, অর্থাৎ তারকার সর্বদাই যেন খুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। পিভ- 
শুকৌপে চক্ষু উঞ্ণ এবং গীতবর্ণ, রক্তবর্ণ বা হরিঘর্ণ ইন! থাকে'। ইহাতে চক্ষু্থয়ে 
দাহ হয় এবং রোগী প্রদীপের আলোক সহ করিতে পারে না'। কফ-প্রকোপে 

নয়নছয় দি, অশ্রপূর্ণ, জ্যোভিংশূল্ত, ৩৫ ও স্থিরদৃষ্টিহীন হইয়া থাকে ।: ছুই 
দোষের 'আধিক্যে সেই সেই দোষের মিশ্রিত লক্ষণ প্রকাশ গায়। ভ্রিদৌষপ্রকোপে 

টি -্ি 
প্রিন্স ্ 
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| অর্থাৎ সঙ্গিপাতরোগে চকষুম্বর কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ, বক্রদৃষ্টি কোটরগত (বলিয়া 
যাওয়। ), বিকৃত ও তীব্রতারকাযুক্ত, তত্রাচ্ছরর এবং ক্ষণে ক্ষণে উদ্মীলিত. ও 
নিমীণিত হইয়। থাকে। আরও এই রোগে চক্ষুর তারকাছয় কখন ্ষ্ হা 

| যায়; কখনও ব। চক্ষুতে নানাবিধ বর্ণ প্রকাশিত হয়। 
রোগ নিবারিত হইতে আরম্ভ হইলে, ক্রমশঃ চক্ষুর স্বাভাবিক সৌনারয, 

| প্রসন্নতা ও শাস্দৃষ্টি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । 

| ভিহ্বা-পরীক্ষা | 

দূষিত জিহ্বালক্ষণ ।-_বায়ুর আধিক্য থাকিলে, জিহ্বা শাকপত্রের 
হায় বর্ণযুক্ত বা পীতবর্ণ গো-জিহ্বার স্ায় কর্কশম্পর্শ এবং স্ফুটিত (ফাটা ফাটা!) 

হইয়! থাকে; পিশ্তাধিক্যে জিহ্বা রক্ত বা স্তাববর্ণ প্লেক্সাধিক্যে গুরুবর্ণ শ্রাব- 
যুক্ত, ঘন ও লি; এবং সন্গিপাতে অর্থাৎ তিনদোষের আধিক্য অবস্থান কৃষ্ণবর্ণ 

কর্কশম্পর্শ, শু, হ্ফোটকবুক্ত ও দগ্ধবৎ হইয়া! থাকে । 
রক্তের আধিক্য ও দাহ থাকিলে, প্লিহবা উম্পর্শ ও রক্তবর্ণ হয্ব। জঙ্জ,ও 

| দ্বাহরোগে দিহ্বা নীরস হর।. নব্জরে, প্রবল দাহরোগে, আমাজীর্ণে এবং 

আমবাতের প্রথমাবস্থায়, জিহবা! যেন শুর্লবর্ণ প্রলেপদ্বারা আবৃত বলিয়া বোধ হুয়। 

সান্লিপাতিক জরে জিহবা স্থূল, শুর, প্রেলেপদায়) আবৃত, রুক্ষ, এবং নির্বাপিত- 

আঙ্জারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়। যরূতক্রিয়ার বৈষম্য হইলে, এবং .মল বা পিত 
ক্মবরুদ্ধ হইলে, জিহবা পাঞুবর্থ নলদ্বারা লিপ্ত হইয় থাকে । যরুৎ.ও প্লীহ। গ্রভৃতি 

1 শ্ীড়ার শেষাবস্থায় এবং ক্ষয়রোগের শেষে. জিহ্বায় ক্ষত. হইয়! থাকে ।: বিসৃছিকা, 
| সুঙ্ছ। ও শ্বাসরোগে জিন্বা শীলম্পর্শ হয়। অত্যন্ত দৌর্বল্য ঝা দাহ হইবে, 

জিহ্বার বৃদ্ধি হইয়। থাকে। জুস্থব্যক্তির, দিহ্বা সর্বদ! আর থাকে। যস্তপারি 

'গণের জিহ্বা বিদীর্ঘ অর্থ! ফট] ফাটা হইয়া! যায় । 

পথ, 

॥ বারা এ 



অরিষ্ট-লক্ষণ। | ৩১ ও 

সুখরস-পরীক্ষ | 
বাযুপ্রকোপে মুখ লবণরসযুক্ত, পিত্র-প্রকোপে তিক্ত, কফগ্রকোপে মধুর, 

কোনও ছুইটী দোষের প্রকোপে প্ররূপ ছুইরসযুক্ত এবং সন্নিপাতদোষে অর্থাৎ 

তিদোধগ্রকোপে প্রন্মপ তিন-রসযুক্ত হয়৷ থাকে । 

অরিষ-ল ক্ষণ। 
*ক্রিয়াপথমতিক্রাস্তাঃ কেরলং দেহমাপ্নুং তাঃ। 

দোষ! যৎ্ কুর্ববতে চি তদরিষ্টং নিক্ষচ্যতে 1* 

--চরক-সংহিতা। 

অরিষ্জ্ঞানের প্রয়োজনীয়ুত। ।-_ রোগোৎপাদক দোষ সর্বশরীরে 
পরিব্যাপ্ত হইন্! যেসমস্ত মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে অরিষ্টলক্ষণ কহে। 
বস্ততঃ, যেকোন লক্ষণদ্বার৷ ভাবী মৃত্যু অনুভব করিতে পার! বার তাহারই নাম 
"অরিষ্ট চিহ* । চিকিৎসাকাধ্যে অরিষ্ট-লক্ষণের প্রতি লক্ষা রাখ নিতান্ত 

আবশ্তক ? নতুবা হয় ত কোন: অরিষ্টলক্ষণাক্রাস্ত রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়। 
( চিকিৎসককে অপদস্থ হইতে হয় $ অথবা রোগীর হঠাৎ মৃত্যুজন্ত তাহার আত্মীর- 

শ্বজনদিগকে নিতান্ত বিপন্ন হই! পড়িতে হয়। যে কোন কারণে মৃত্তু হউক, 
মৃত্যুর পুর্বে অরিষ্ট-লক্ষণ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইর। থাকে । তবে কোন কোনস্থলে 
সম্যক বিহ্চেন! করিতে ন! পারায় অরিষ্টলক্ষণ মপষ্টর্ূপে অন্ুভব করিতে পারা 

! রাম না) পৃথক্ পৃথক রোগভেদে যে সমস্ত. অবিষ্ট লক্ষণ, প্রকাশিত হয়, তাহ! 
প্রত্যেক রোগ ,নির্দেশ : সময়ে লিখিত হ্ইবে। নে, কের্থল কতকগুলি 
ূ সাধারণ অরিষ্ট-লক্ষপ সজ্ষেপে উল্লিখিরহইতেছে। | ... ূ 

প্রকারভেদ, যে কোন ০০ টুসহসা জন্বাভাবিক পশ্ধি- 
বর্তনকে সাধারণ অরিষ্ট লক্ষণ, বধ টা হেব শরীরাবয়বের্খ্যে কোন. 
বর্ণের কৃষ্ণ তা, কুষবর্ণের শু িগ্গের অগ্ভবর্ণতা, কঠিনাবয়ধের ₹কোমলত, 
কোমলস্থানের সা, চঞ্চল নু ইইপ্লতা, অচঞ্চল স্থানের চঞ্চলতা, বিভক্ত. 

৮১ € 

পপ সপ পপ চপ এরর 

শক আপা 



চে 

উস 

7. ৩২ 1. কবিরাজি-শিক্ষা | - 
শর 

স্থানের সন্ধীতী, সন্্ীর্স্থানের বিস্তৃতি, দীর্ঘের হাস, হাসের দীর্ঘতা, পতন- | 
শবীলের অপতন, অপতনশীলের পতন, উত্চের শীতলত্ব, শীতলের উষ্ণতা, নগিগ্চের 

রুক্ষতা ও রুক্ষের নিশ্বত্ব প্রভৃতি'। এইরপংন প্রভৃতি স্থান ঝুলিয়া৷ পড়া বা 
উপরদিকে উখিত হওয়া, চক্ষু প্রভৃতির ঘূর্ণন, মন্তক ও গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গের : 

ধারণাসামর্ঘ্য অর্থাৎ লুটাইয়া পড়া, ্বর-পরিবর্তন, মন্তক হইতে গোমর-ুর্ণের ৰ 
নায় চূর্ণপতন, প্রাতঃকালে ললাট হইতে, ঘর্মনির্গম, ললাটে শিরা প্রকা”, নাসা 
৷ বংশে বক্তবর্ণ পিড়কার উৎপত্তি, অথবা সর্বশরীরে পিড়ক! ও 'তিলকালক 

ূ প্রভৃতির উৎপত্তি সহল৷ প্রকাশ পাঁইলে, তাহাও অবিষ্ট লক্ষণ বুঝিতে হইবে। 
৷ যাহার সর্বশরারের অর্থভাগে বা কেবল গুখমণুলের অর্ধভাগে একরূপ বণ 

| ও অপরার্ধভাগে অন্ বর্ণ দেখিতে পাওয়া. যায়, তাহাও তাহার অকিষ্ট-লক্ষণ। 
ূ রোগীর ওয় পাকাজামের ন্যায় কৃষ্ণ হইলে, তাহাই তাছার মৃত্যুজ্ঞাপক। 
| দন্ত সকল কৃষ্ণ, রক্ত ঝ| স্তাববর্ণ হইলে, অথব! মলসসিপ্র হইলে, সে রোগীর মৃত 
৷ হইয়া থাকে । পবা শোথযুক্ত, অবলিপ্ত, কৃষ্ণ ও কর্কশ হওয়া-_অকিষ্ট- 

৷ ক্ষণ ক্ষুদ্র সঙ্কুচিত, পরস্পর অসমান, স্ব, শিথিল; বর্ণ ও অনবরত 
| আ্রাবযুক্ত হওয়া মৃত্যু-লক্ষণ। তবে কোন নেত্ররোগ বশতঃ শ্রাব হইলে, তাহাকে 
৷ অরিষট- লক্ষ বলিধে না। কেশসমূহ বাত্র আপনা আপনি সীমন্তযুক্ত হইলে 

। অর্থাৎ সী'তিকাটার নায় হইলে, অথবা” তৈলাভাজ না করিয়াও কেশসকল 

(কের টার চক্চকে বোধ হইলে, ্ ুতবয়ের পক্মমূহ ঝারিয়া, গড়িলে, অথবা 
ৃ জড়িত হইলে অর্থাৎ জটা বাধিয়া গেলে, নাসাবংশ স্কুল ও শোথরোগব্যতীত 

শোযুক্তের সভার, ম্লান, হক শু, ফাটা ফাটাঃ এবং বিস্তৃত ও ছিদরযুক্ত হইলে 

তাহাও অরিষ্ট-লক্ষণ বুঁঝিবে। যে রোসীর ্ ত-পদ ও নিশ্বাস শীতল হয়, এবং 

থেরোগী মুখব্যা্দান করিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করেও, অথবা ছিবখ্বাস ত্যাগ করে, 
কোন কথ! বলিতে গিয়া সুচ্ছিত হইয়া পড়ে? এবং অধিকাংশ 'সময়ে উত্তানভাবে 
ধর্থ[ৎ চিৎ হয়া শয়ন করিয়া পদগথর ইত রত দে তাহার সো মৃত্য 
হইয়া] থাকে। 

. তত আতুও বহসং সাব অনি আরবান ক আছে; এই 
স্থানে তাহার্ রকলগুলির উল্লেখ অনাবস্ক খিরচনায পরিত্ক হইল। .. ঞ 
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রোগর্বজ্ঞান। ৩৩ তঁ 

 রোগ-বিজ্ঞান। 

“নিদানং পূর্বরূপাণি রূপাখুমুপশয়ন্তথা 

সম্প্রাপ্ডিশ্েতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্থৃতম্ ॥” 

কি  নিদান, পূর্বরূপ, রূপ, উপশন্ন ও সম্প্রাপ্তি, এই পাঁচী 

রোগজ্জনের উপায় । যাহ! দ্বার! দোব কুপিত হই! রোগোৎপাদন করিতে 
পারে, তাহাকে নিদান কহে। বিপ্রকৃষ্ট ও সন্গিকৃষ্ট ভেদে নিদান হুইগ্রকার। 

বিরুদ্ধ আহার-বিহারাপিকে বিপ্রকৃষ্ অর্থাৎ দূরবর্তী নিদান,.এবং কুপিত বাতাদি 
দোষকে সন্িকৃষ্ট অর্থাৎ নিকটকর্বী নিদান বলা যায়। রোগবিশেষ প্রকাশ 
পাইবার পূর্বে ষে সমত্ত লক্ষণদ্বার! ভাখী রোগ অনুমান করা-যায়, তাহার নাম 
পূর্বরূপ। পূর্বরূপও ছইভাগে বিভক্ত--সামান্ত ও বিশেষ । যে পূর্বারূপ দ্বারা 
বাযু, পিত্ত ঝ শ্লেম্া, এই তিন দোষের কোনও বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ ন! হইয়া, 
কেবল ভাবী রোগমাব্র অন্থমান করা যায়, তাহাকে সামান্ত পূর্বরূপ কছে ॥ আর 

ষে পুর্বরূপদ্ধার! ভাবী রোগের দোষভেদ পর্যাস্ত অন্গমান করিতে পারা যায়, 
তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ববরূপ 'বল! যায়। . এই বিশিই পূর্ববরূপ সুস্প্ব্ূপে প্রকাশিত 
হইলে তাহাকে ন্বপ কহে। বস্ততঃ যেসমস্ত লক্ষণদ্ার! উৎপন্ন-রোগ্ধ অবগত 
হইতে পার! যায়, তাহারই নাম রূপ। নিদাঁনবিপরীত বা রোগ-বিপরীত, 
অথবা এতছুভয়ের বিপত্নীত কাধ্যকারক ওষধ বিশেষ সেবন এবং তজ্জপ 

আঁহার-বিহারাদি ছারা রোগের উপখম হইলে, তাঁছাকে' উপশর কহে। ইহার 
বিপরীতের নাম' অন্থপশয়। এই উপশয় ও অন্থুপশয় দ্বাক্ঝ রোগের গুঢ়-লক্ষণ 
নিশ্চয় করিতে হয়। দোষসমুহ যেরূপে কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ব- 
বিশেষে অবস্থান ঝা বিচনপুর্ধক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাণ্তি বলা 
যার়। সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্ত, বল ও কালাঙ্গমারে এই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন 

হইয়া থাকে । আটগ্রকার জর, -পাঁচগ্রকার শুল্প, এবং আঠারপ্রক।র 

কুষ্ঠ প্রভৃতি 'বিভেদের' নাম সংখ্যা । ছিদোষজ ঝা ত্রিদোষজ রোগের কুপিত 
মৌষসমূহের মধ্যে.কোন্ দোষ কি পরিমাণে কুপিত হহ়াছে, তাহ! জানিধার | 
অন্ত প্রত্যেক দোষের লক্ষণ বিবেচনাপূর্্বক, যে অংশ।ংশ বিভাগ. কর! হয়, 

এ 
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|| তাহার নাম বিকল্প । এইরূপ রোগের মিলিত দৌষসমুছের মধ্যে যে দোষ 

স্ববধীয় নিদানদ্বার দূষিত হয়, তাহাই প্রধান; এবং সেই কুপিতদোষের সংসর্গে 
অন্থদোষন্বয় কুপিত হইলে, তাহ অগ্রধান নামে অভিহিত হয়। যে রোগ | 

সমুদ্ধা় নিদানঘারা উৎপন্ন হয়ত এবং যাহার পুর্বরূপ ও রূপ সম্পূর্ণরূপে 
প্রকাশিত হয়ঃ সেই রোগ বলবান্) আর যাহা অল্প নিদানদ্বার। উৎপন্ন 

ইয়া অল্লমান পুর্বরূপ ও ধ্প প্রকাশ করে, তাঁহাকে হীনবল বলির! বুঝিতে ' 
হুইবে। নাড়ী-পরীক্ষাগ্তসঙ্গে কফাঁদি দোষব্রয়ের প্রাতঃকালাদি যে সকল 

্রঞ্কোপকাল কথিত হইয়াছে, পেই প্েই প্রকোপকাঁলে সেই সেই দোঁফজন্ত 
প্নেগের আগ্রমণ ঝা প্রকোপ হইক্কা থাকে। 

দোষজ ও আঁগম্তক রোগ ।--:সমুদায় রোগই সাধারণতঃ ছুই 
ভাগে বিভক্ত, দোষজ ও আগন্তক । যেসকল রোগ বাষু, পিত্ত ও কফ, এই 

তিন ধোঁষের মধ্যে পৃথক এক একটা, বা মিলিত ছুইটী অথবা! তিমটা দোঁষ হইতে 
উৎপর' হয়, তাহাদিগকে দেোষজ 'কছে। একটা ধোষ কুপিত হইলে, অপর ছুই 

' দোষকেও কুপিত কতিয়া থাকে, এজন কোন রোগই একফদৌষজ হয় না; 

উৎপাদক হয়, তদনুলারে' ফোগও একদোষজ, ছিদোষজ ব! ভ্রিদোঁষজ নাঁম পাইয়া 

| কারণবশতঃ সহসা উৎপন্ন হয়, তাহাদের মাম আগন্তক | ব্য সব নিদানাগুসারে 
' দৌববিশেষ কুপিত ন! হইলে, দোষজ রোগের উৎপত্তি হয় লা; কিন্ত আগন্তুক 
1 ফোগের প্রথমেই যাতন! প্রকাশ পাইয়া, পরে দোষবিশেষকে ৪০০ করে। 

ইহাই উভস্ন রোগের বিভিরতা'। 

১. শ্রকুপিত বায়ু, পিস, ও কফ এই ভ্রিগগোষ--দোষজ রোগোৎপত্তি বিষয়ে 

দোষ প্রঞ্চুলিত হইয়া রোগোৎপাদন করিয়া থাফে। 'এভতভিন্ন কর্তিগয় "! 

1] রস্তপিতত হইতে জর, অর ও. রক্তপিত্ত এই' উতদ্ন রোগ হইতে রাজবঙ্গা, 
| ্লীহাবৃদ্ধি হইতে উদররোগ, উদররোগ, হইতে শোঁখ) অর্শ; হইতে উ্নররোগ ব৷ 

গুল, প্রতিষ্ঠার হইতে কাসরোগ, কান হইতে ক্ষয়কোগ, এবং ক্ষযরোগ 

“এট ধ০৬ পাবার... এ পপ তা সা 

ইহাই সাধারণ নিয়ম 1 তবে, যে একটী, ছুইটী বা তিনটা দোষ হোগের প্রথম । 

খাকে। যে সকল রোগ অতিঘাত, অর্ভিচার+ অভিশাপ ও ভূত্তাবেশ, প্রভৃতি | 

সন্নিকষ্ট দিদান') ধিবিধ অহিতজনক আহার-বিহীক়্ার্দিরপ নিদানধারা প্র তিন ূ 

1 উৎপন্ন রোগও রোগবিশেষের নিঙ্গান হয়; যেমন অর-সস্তাপ হইতে রক্তাপিত্, । 

এ 



জ্বর । 

হুইতে ধাতুশোষ গরভৃতি রোগের উৎপত্তি হইতে গ্লেখিতে পাওয়া বান়। এই নদ 
রোগোৎপাদদক রোগের মধো কোন কোন রোগ অন্তরোগ উৎপাদন ক সা 

স্বয়ং বর্তমান থাকে । | 
এই নিদানাগি পাঁচটা বিষয়ই সমুদয় রোগঞ্ঞানের উপান্রস্বরূপ ৷ এনস্বে |]. 

কেবল তাহান্দের সাধারণ লক্ষণমাত্র কথিত হইল। অতঃপর এক একী 

রোগ পৃথক পৃথক্ ভাবে অবলম্বন করিয়া, তাহাদের নিদানঠদির বিশেষ হী 

রি হইবে। 

্ বি পচ ই 

স্বর । 

জ্বরের প্রাধান্য ।--জীবগণের জন্ম ও সৃত্যুকালে জরসংস্থই হওয়া 
নিয়ত নিয়ম। শরীরের. প্রথম উৎপস্তিকালেই জর তাঁহাকে আক্র«্ণ 6 
বলিয়া, সমুদায় রোগমধ্যে জরেরই প্রথম উল্লেখ কর। উচিত | আরও) অঠাগ্ত 

রোগ অপেক্ষ। অর অধিকতর তয়ক্কর১.এবং জ্বর হইতে যাবতীয় রোগেরই উৎপাত 

সম্ভাবন! প্রভৃতি বিবেচনা করিলে, সমুদা রোগমধ্যে জরেরই প্রাধান্ত লাঞ্ভ 

হয়। সুতরাং অতিপ্রাচীনকাল হইতেই রোগাধ্যান্ের প্রথমে অররোগের বিখয় 

উল্লিখিত হইয়া! আসিতেছে । আমরাও তপনুসারে জবররোগের বিষয় প্রথমে 
সঙ্জিবেশিত করিলাম । 

জ্বরের সাধারণ লক্ষণ ।---জরের সাধারণ লক্ষণ__-শারীরিক ও মীন- 

সিক সন্তাপ, যেহেতু বস্তাপলক্ষণশৃন্ত জবর দেখিতে পাওয়া যায় ন/।. এত স্তন 
একেবারে ঘর্শনিরোধ এবং সর্ববানগে বেদনা প্রস্তুতি জ্বরের আরও কয়েকটা সাধ! 

রণ লক্ষণ আছে। বস্কতঃ বে রোগে সন্তাপ, ঘর্্মনিরোধ ও সর্ববাঙ্গে বেন এক 

সময়ে লক্ষিত হয, তাহারই নাম জর । ইহার মধ্যে ঘর্শানিরোধটা নিয়ত-পক্ষণ 

নছে। খিত্তজরে কথন কখন ঘর্ধথ হইতেও দেখিতে পাওয়া যাত্। যদিও লক্ষপ- | 
ভেদে জর অপরিসংখ্যয় ভাগে বিভক্ত, তথাপি চিকিৎসাকার্ধ্যর সুবিধাও জণ্ত : 

শান্ত্রবিশেষে কতকগুলি পরিমিত সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। এইসকল বিছাগের 
মধ্যে জরের আটপ্রকার সাধারণ বিভাগ চিকিতসশাস্ত্ে অধিক: প্র-লিত ১ 
আমরা তাহারই উল্লেখ করিব। সেই আটগ্রকারং£জরঃ বথা-+বাতজ, শিত্বজ, 

টির এরি 
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কবজ 

৩৬ ক বিরাজি-শিক্ষা । শু 

শনেক্মজ, বাতপিত্তজ, বাতঙ্লেম্মজ, পিত্ঙ্লেম্সজ) সরিপাতজ ও আগস্তক । যথাক্রমে 

ইহাদের পৃথক্ পৃথক লক্ষণাদি নি্িষ্ট হইবে। 
সাধারণ পূর্ববরূপ ।--সমুদায় অরেরই সাঁধারণ-পূর্বরূপ একপ্রকার ; 

যথা--মুখের বিরসত1, শরীরে ভারবোধ, পান-ভোজনে অনিচ্ছা, চক্ষুত্বয়ের 'আকু- 

লতা, অশ্রুপুর্ণতা, অধিক নিদ্রা অনবস্থিত-চিত্ততা ভূত্তা, অর্থাৎ ঘন ঘন হাই- 
উঠা, শরীর লঙ্কুচিত করিবার ইচ্ছা, শ্রাস্তিবোধ, ভ্রান্তি, প্রলাপ, রাত্রে | 
অনিদ্রা, লোমহর্য, মন্তহ্ষ, বর্থাৎ দাত.শির শি কর বাফু গ্রভৃতি শ্ীতলদ্রব্যে | 

ও আতপাদি উত্দ্রব্যে ক্ষণে ক্ষণে ইচ্ছা ও দ্বেষ, অক্ষচি, অজীর্ণ, ুর্ব্বলতা, শরীরে, 

বেদনা, শারীরিক অবসন্নতা, দীর্ঘহত্রতা অর্থাৎ, প্রত্যেক কার্যেই বিলম্ব করা, 

| আলম্ত, হিতবাক্যেও বিরক্তিবোধ, এবং উষ্ণ, লবণ, কটু ও অগ্নবস্ততে অভি- 

লাষ ;-_-এইসমত্ত পূর্ববর্ূপের নাম সামান্ত .পূর্ববন্বপ। ।এতত্তিক্স বাতাদি দোষভেদে 

আরও কতকগুলি বিশেষ পূর্ববরূপ লক্ষিত হইয়! থাকে; যথা-__বাতজ-জরের 
পূর্বে অতিরিক্ত জূত্তা, পিভ্জনিত-জরের পূর্বে চক্ষুত্ঘয়ের অত্যন্ত দাহ, এবং 

কফ জরের পূর্ব্বে অতিশর অক্চি হইয়া থাকে। দ্বিদোষজ-্বরে পূর্বোক্ত: |. 
সামান্ত-পূর্ধবরূপের সহিত সেই সেই ছুইটা দোষের বিশিষ্টপুর্ববরূপ, এবং 
ত্রিদোষজ-জরে ত্রীরূপ তিনটা দোষের বিশিষ্টপূর্ববরূপ প্রকাশ পায়। এইসমজ্ড 
পূর্বরূপ সমুদ্ায় জরেই যে প্রকাশিত হইবে, এপ নির্দিষ্ট নিষ্কম নহে. 

| দোষপ্রকোপের ন্যুনাধিক্য অঙ্গুসারে পূর্বরূপ9 কথন অল্প এবং কখনও বা 
| অধিক প্রকাশ পায়। 

সাধারণ সম্প্রাপ্ত ।-_-অনিয়মিত আহি বায়ু প্রভৃতি দোষ 
: কুপিত' হইয়া, আমাশয় প্রবেশপূর্বক আমাশয়কে দূষিত করে, এবং তৎপরে 
] কোষন্থ সন্তাপ বাহিরে আনিয়া জর উৎপাদন করিয়া! থাকে । ' এইরূপ সম্তাপ 

|| বাহিবে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যই ০১১০ ইহাই অরয়োগের : 
ৃ সাধারণ-সম্প্রাপ্তি। 

বাতজ জ্বরলক্ষণ ।-_এই অরে ক্স, বিষম বেগ বা অরাগদন ৃ 
বা" জরবৃদ্ধিকালের বিষুমত, উষ্কাদিয় বৈষম্য, অর্থাৎ ত্বগাদির কখন অধিক | 

| উঞ্চত! এবং কখনও বা অল্প উষ্ণতা . প্রভৃতি, ক ও ওর শুষ্কতা, অনিপ্রা”, | 
1 ক্ষতপতত্ত (হাঁচি না' হওয়া), শরীরের কুক্ষতা, মঙ্ধের, কঠিনতা, সমুদায় 

তি 



মে জ্বর। | ৃ ৩৭ 

অঙ্েই-_বিশেষতঃ মত্তকে ও হৃদয়ে বোনা, মুখের বিরসতাঁ, উদরে শূল-বেদনার 
স্তায় বেদনা, আখ্মান অর্থাৎ পেট-ফাপা) জুত্তণ অর্থাৎ হাই-উঠা, নানাপ্রকার 

'বাতবেদনা, পদছবয়ের স্পর্শানভিজ্ঞত্ব, পায়ের ডিমে দণ্ডাদিত্বার' আঘাতের | 
ন্তায় বেদনা, কর্ণমধ্যে শী শী প্রভৃতি শব্দ, মুখের কষায়ম্বাদ, উ«ছয়ের 

অবসঙ্গতা, শুধ্ককাস, বমন, লোমহ্র্য। দস্তহর্ষ, শ্রাস্তিবোধ, জুম, পিপাসা |! 

প্রলাপ, উফ্ণম্পর্শে অভিলাষ, এবং সৃত্র-নেত্রাদির অরুপবর্ণতা, প্রভৃতি লক্ষণ | 

প্রকাশিত হয়। ৰ 

;  পিত্জ-স্বরের লক্ষণ।-- ইহাতে অরের তীক্ষবেগ, তীব্রসস্তাপ, 
অতিসার রোগের ন্তায় তরল মলভেদ, অল্লনিত্রা, বমন, তর্বনির্গম, প্রলাপ, 
মুখের তিক্ততা, অরুচি, মুঙ্ছার স্তায় জ্ঞানলূন্ততা, অস্তর্দাহ, দাহ, মতততা। 
পিপাসা, গাত্রঘুর্ণন. ক, ওঠ ও নাসিক! প্রভৃতি স্থানের পাক অর্থাৎ এসকল |. 

স্থানে ঘা হওয়া, শরীর বক্তবর্ণ ও চাকা চাক! দ্বাগের উৎপত্তি, শীতলম্পর্শে 
অভিলাষ, এবং মল-মুত্র ও নেত্রাদির পীতবর্ণতা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাহনর। 

থাকে । 

কফজ-জ্বরের, লক্ষণ ।--ইছাতে জরের মন্দবেগ আলম, মুখের 
মধুরতা১ প্রদেক (মুখ দিয় 'জল উঠ1), শরীরের ম্তৰতা ও ভারবোধ, 

পান-ভোজনে . অনিচ্ছা, শীতবোধ, হৃল্লাস অর্থাৎ সর্ধবদ| গী বমি বমি করা. 

রোমাঞ্চ, তৃষা, অতিনিদ্রাঃ গ্রতিশ্তায় অর্থাৎ মুখ ও নাদিকা হইতে জল- 

শ্রাব, অরুচিঃ কাস, হৃদয় লিপ্ত থাকার স্তায়. অনুভব, শরীরে শ্বেতপিড়কার 

উৎপত্তি, অগ্নিমান্য, উ্ণম্পর্শে অভিলাধ, মল-সূত্র ও নেত্রের গুর্লবর্পতা এবং 

স্তৈমিত্য অর্থাৎ শরীরে আর্জবনত আচ্ছাদনের ম্কায় অনুভব টি লক্ষণ 
লক্ষিত হয়। 

বাতপিত্জ-ভ্বরলক্ষণ _এইঅরে তা, মৃষ্ছা, গাঅধুরন, দা, 
ৃ টি মত্তকে বেদনা; কের ও মুখের গুষ্কতা) বমনঃ অরুচি, রোমাঞ্চ 

সা, সন্ধিস্থলে বেদন!, এবং অন্ধকারদর্শন প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। 

বাতশ্লেগ্র্জ-ভ্বরলক্ষণ | এইজরে শতৈমিত্য. অর্থাৎ শরীরে আর্জ- 

| বত আচ্ছাঙদনের ন্তান্ন অনুভব) সদ্ধিস্থলে বেদনা, অধিক নিদ্রা, মত্তকে বেদনা, 

 প্রতিষ্তায়' অর্থাৎ মুখ ও নামিক। হুইতে জলশ্রাব, কাঁস, বর্ব্বান্গে ঘর এবং | 
খর 



| ষ্ঠ ৩৮  কবিরাজি-শিক্ষা। ৭ 

সন্তাপ স্তুতি লক্ষণ প্রকাশিত হন) ইহাতে জরের বেগ অধিক তীন্ষ বাঁ 
: অধিক ছু হয় শা. | 

পিতশ্লেপ্রজ-ভ্বরলক্ষণ এই জরে সুখমধ্য গ্রেশদ্বারা বিষ্ক ও 
পত্তদ্বারা ভিক্ত হুইয়া গাঁকে ) আরও, ইহাতে শরীরের স্তব্ধতা, তা মৃচ্ছা, 
শা, অরুচি, তৃষা, কফপিত্তের নিম, এবং বারংবার দাহ ও বারংবার শীত 

গুভতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

সন্নপাত-জ্বরলক্ষণ |-স্চপলিতকথায় ইহাকেই জর-বিকাঁর কহে। এই 
ভরে ক্ষণে ক্ষণে দহি, আবার পরক্ষণেই গীত, অথবা নিরবচ্ছেদে অত্যন্ত ঢ 

'শীতবোধ ) অস্থিসমূহে, সন্ধিস্থলে ও মন্তকে বেদন। চক্ুদ্বন অক্রপূর্ণ (ছল | 
স্থল» , আধিল (ঘোলাটে ), রক্তবর্ণ এবং বিক্ফষৌরিত বা অতিকুটিল? | 
কর্ণ ববরমধ্যে নানাপ্রকার শব্দের' অনুভব; কণ্ঠ যেন শৃকাঁদি (ধান্ঠাদির 

৬৯) দ্বারা আবৃত অর্থাৎ শুঙ্গ শুঙ্গে; তন্দ্রা, মুচ্ছা, প্রলাপবাক্য, শ্বাস, 
কাস, অরুচি, ভ্রম, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ অথব! অত্যান্ত নিদ্রা কিংবা দিবসে অধিক 
9 রাধিতে একেবারে নিগ্রানাশ ॥ জিহ্বা অঙ্গারের হ্যায় কৃষরর্ণ এবং গক্ুর 

(ভিহ্বার স্ঠায় কর্কশম্পর্শ; সর্বাঙ্গে শিখিলভাব, কফমিঞ্রিত রক্ত বা পিত্তের 
শষ্ীঝন ) ইতম্ভতঃ শিরম্চাঁলন (দাখালুঠান ), মল, সূত্র ও ঘর্মের কদাচিৎ | 

. শির্গমন অথবা। অধিক ঘন; দৌষপূর্ণতা বশতঃ শরীরের অনতিক্কশতা.) কণ্ঠ হইতে 

। নিরন্তর অবাক্ত শব্ষনিগগম ; মুখ ও নুঃসিকা প্রভৃতি স্থানে পাক অর্থাৎ ক্ষতঃ 7 

৯দূরে ভাঁরবোধ, বসপূর্ণতা বশতঃ বাভাদি-দোষদমূহের বিলম্বে পরিপাক, শরীরে | 
গ্রাব ৭ বুক্তবর্ণ কোঠ অর্থাৎ কোল্তাদদ্টস্থানের ন্যায় শোথেয় উৎপত্তি ; এবং |: 
নৃচ্য, গীত, হান্ত ও রোদম প্রভৃতি নানাপ্রকার বিকৃত চেষ্টা এইসমনত লক্ষণ |. 

। প্রকাশিত হয়। ৪ 
নিউমোনিয়। ।--পূর্বেবোক্ত দন্দিপাতি-্রের জবা বখেষকেই ডাক্তারগণ 

| 'মিইযৌনিয়া” বলেন। সঙ্গিপাত.অরের সাধারণ লক্ষণ, বাতীত আঁরও কতক- 
গুপি বিশেষ লক্ষগ তাহাতে কাশ পাইয়া থাকে ।. এই পীড়া-প্রকাশৈয পূর্বের |. 
শতাস্ত 'ছুর্ধাধীতা ও ক্ষুধামান্দ্য অঙুসঠৃত হয়। . পীড়ার প্র্থমাবস্থার কম্পজ্র, 

বমন, বক্ষোবেদনা) শিরঃপীড়া, শ্রালাপ, খস্থিরতা,. ও আঙ্গেপ খর্থাৎ হাত গাঁ. 
| ছোড়। গ্রতৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওনা বাঁদর? সঙ্গূ্ণরপে পীড়া প্রকাশ পাওয়া || 

] 

জি. শি ২০ 

মস্ত 

আলা 

শি 



|] পানী টিররিতিতি 57 ভিত রিনি রিটা ররর নারির রেটিনা রিতার 

| পরেও সমস্ত বক্ষপ, অধিক পরিমাণে বর্তধান খাঁকে। এমং আরও কতকগুলি, |: 
| অধিক লক্ষণ লক্ষিত হয়; যথা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিতেও বেদনাবোধ, নিগ্াম- | 

| প্রস্থীসে কষ্টবোধ, অত্ন্ত কাস, লোহার মরিচার ন্যায় ঈলিন এরং গাড় আঠা. 
আঠা শ্লরেম্সনির্গম ) ও ঙ্গেম্সা কোন পাতে দিকিগু হইলে ভাহা। তইতে ছাড়াল |: 
বারনা। কখন কথন সেই শ্লেম্সার সহিত মিশ্রিততাঁবে অল্প রক্তনিগর্ম ; সপ্তম | 

| ঝ অষ্টম দিবনে মূত্র ও র্নির্গমের আধিক্য? প্রতি মিনিটে ৯* হুউতে ১০২ 
| বার পর্ন্ত নাতীস্পন্দন ; শারীরিক-উত্তাপ থার্শোমিটারে ১০৩ হইতে ১০৪ | 

ডিগ্রী (কাহাঁর কাহারও ১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ হইলেও তাহাকে আরোগ্য 
৷ পাত কবিতে দেখা গিয়াছে) মুখনগুল মবিন ও চিন্তীযুক্ত; গণ্ডস্থল লাল ও 
ৰ কৃষবর্ণ ; ওঠ ফাট। ফাটা, জিচ্য! শুক ও মলাবুত, ক্ষুখাঁমান্দা, হারে কষ্ট, 

উদরানয়, অনিদ্রা আলোক দেখিতে কষ্টবোধ, এবং গীড়া-প্রকাশের ছিতীক় কি 

তৃতীয় দি নে .মুখগ্ুলে পিড়কার. উৎপত্তি। ফুস্গ্ফুদ্ দুঘিতি হওয়া, এরই 
পীড়ার একটা প্রধান লক্ষণ; অনেকস্থলে ত্বাহা' পচিয়াঁও গিষ্ব। থাকে। ফুস্ফুন্ 
দূষিত হইলে, শুষ্ক-কুলগৌল! জলের ন্তান্ন একপ্রকার তরল শ্লেম্মার নিগীবন 
হইতে থাকে । পচিয়৷ গেলে দুর্গন্ধযুক্ত দুগ্ধেব সরের ন্যায় শ্লেশ্মা' নির্গত হছ়। 
এইরূপ ফুস্ফুস্ দূষিত হইলে, পীড়া নিতাস্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। ফুসফুসে 

দাহ থাকিলে, তাহাও একটা কষ্টসাধোর লক্ষণ । শিশু, বৃদ্ধ, ভ্্রীলৌক, বিশেষতঃ 
গর্ভিনী এবং মছ্যপারী ব্যকিগণের এই "পীড় হইলে, সাধারপতঃ তাহ! দুঃসাধ্য 

হইয়া থাকে । | 

সমন্নিপাতের ভোগ-কাল, |-_সন্িপঘত জর কখনই খমাধ্য নছে।, 
যদি মল ও বাভাদি দোষ বিশুদ্ধ থাকে, অগ্নি ন্ট হইয়া যায়, এবং সমুদয় হক্ষণ | 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাহ! হইলে ইহা অপাধ্য হয়) ইহার বিপরীত হঈলে. 

কষ্টসাধ্য হইয়। থাকে । ৭ দিন, ৯ দিল, ১ দিনঃ ১৯ দিন, ১২. দিন, ১৪ 'দন, | 

যু দিন,.২২ দিন'ব| ২৪ দিন পর্যন্ত, অর. হইতে. মুক্তিপাঁভের ঝ! মৃত্যু ঘটিবার : 
| সকাল, নির্দিউ আছে? অর্থাৎ এটজ্জরে যদি ক্রমশঃ জের ও বাতাদি দোষ- 
| য়ের লঘুতী, এবং মনের স্থিরতা ও রললাভ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাই] 
ঘর সমন নির্দিষ্ট সীঙাকাপ অভ্িবাহিভ হইয়া ফার, তাহা হইলে নেই রোগী, 
সমারোগ্যবানধি. করে) আর. হদি দিন দিন নিজ্ানাশ, তবধতা, উদঝের কিনা, 
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দেহের রাড অরুচি, মনের অস্থিরতা ও বলহানি প্রতৃতি লক্ষণ প্রকাশ 

হয়, তাহ! হইলে ত্র নির্দিষ্টকালমধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে। সন্নিপাত- 
.অরের শেষ-অবস্থায় কর্ণনূলে কষ্টদারক শৌথ হইলে, রোগী কদাচিৎ রক্ষা পায় ; 
(কিন্ত রর শোথ অরের প্রথমাবসথায হইলে সাধ্য, এবং মধ্য-অবস্থায় হইলে কষ্টসাধ্য 
হইয়া থাকে । 

অভিন্যাস-স্বর ।-_-বাতাদি দোষত্রয় অতিমাত্র কুপিত হই যদি 
বক্ষঃস্থলস্থ শ্রোতঃসমূহে প্রবিষ্ট হয, এবং আমরসের সহিত মিলিত হইয়া! জালেন্তির 
ও মনকে বিকৃত করিয়৷ তুলে, তাহা হইলে অতি ভরঙ্কর কষ্টসাধ্য অভিম্যাসঃ 
নামক জর উৎপন্ন হয়ঃ এই জরে রোগী নিশ্ে্ট, এবং দর্শন, শ্রবণ ও ভ্রাণশি- 

রহিত হয়, পার্খস্থ ব্যক্তিকে চিনিতে পারে না; কাহারও কোন কথ! বা শব্াদি 
বুঝিতে পারে না) কিছুই থাইতে চাহে না৷? নিরস্তর স্থচিকাবিষ্ধাবৎ ( ছুচ- 

ফোটার মত ) যাতনা অস্কুভব করে ? প্রায়ই কৌন কথা কহে না; আরও সর্বদা 
 মন্তক-সঞ্চালন, কুস্থন ও পার্খ্ব-পরিবর্তন করিতে থাকে । এই জর সর্ববথ। অসাধ্য ; 
তবে কদাচিৎ .কেহ দৈবানুগ্রহ্ে ুক্তিলাত করিয়৷ থাকে। ইহাও সন্ধিপাতজরের 

একপ্রকার ভেদমাত্র। 

আগন্তক-স্বরের কারণ ও লক্ষণ 1, , লে মুষ্টি বা লগ 
ড়াদি দ্বারা আঘাত; অভিচার, অর্থাৎ কাহীকেও মারিবার জন্য মন্ত্র 

| উচ্চারণ পূর্বক যাগাদি ক্রিয়াবিশেষ, অভিবঙ্গ অর্থাৎ ভূতগ্রহাদির অথবা 
কামাদি রিপুর উত্তেজনা এবং ব্রাহ্মণাদির অভিশাপ, এইসকল কারণে আগন্তক 

জর হুইয়৷ থাকে। অভিঘাভার্দি কারণবিশেষে বাতাদি যে দোষের প্রকোপ 
সম্ভাবনা, সেই কারণ হইতে আগন্তক-জ্বর উৎপন্ন হইফো, তাহাতে সেই দোষ 
'অন্বন্ধ থাকে । 

বিষজ-জ্বর (লরি মুখের ধর, অতিসার, লা পিপাসা, 
অঙ্গে নুীবেধবৎ বেদনা ও মুঙ্ছা হইয়া থাকে। 

ওষধিত্রাণজ-ত্বর |-_-ওষধিবিশ্ফষের আঙ্জাণজন্য জর বপ, ্  
শিরোবেদন! ও বমি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ' | 

কামজ-্বর |__অভিলফিতা রমণীর, অপ্রান্তি বশত; কামজ-জর হা 

থাকে) তাহাতে অস্থিরতা, তা গাজা সাক দিত 

টি. র ১২2 ও বরই শর ইউ ককঅন্ীর হত রও 
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পায়। ভয়, শৌক, বা ক্রোধ হইতে জর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে প্রলাপ ও | 

কম্প হুইন়্া থাকে। 

অভিচারাদিজ্লাত স্বর ।--অভিচার ও অভিশাঁপজনিত জরে মোহ 
ও তৃষ্ধা। এবং ভূতাভিষঙগজ-জরে চিত্তের ন্ট হান্ত, রোদন ও কম্প ৩৪ 

| লক্ষণ লক্ষিত হয়। 
কামজঃ শোকজ ও ভয়জনিত জরে বায়ুর প্রকোপ, ক্রোধজ জরে পিত্তের 

গ্রকোপ এরং ভূভাভিষঙ্গ জরে বাত, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষেরই প্রকোপ 
হইয়।'থাকে । আরও» এই জ্বর যে ভূৃতবিশেষের সংসর্গদোষে উৎপন্ন হয়, 
সেই ভূতবিশেষের হান্ত-রোদনাদি অগুসারে রোগীর হাণ্ত-রোদনাদি বিভিন্নরূপে 
হইয়া থাকে । রা 

: বিষম-জ্বর |--যে. অরের আগমন বা বৃদ্ধির সময়ের নিয়ম নাই, এবং 
যে জরে উষ্ণতা ব| জবরবেগেরও সমতা নাই, তাহার নাম 'বিষম-জর। 

1 এই জরের প্রধান লক্গণ-_সুক্তানুবন্ধিত অর্থাৎ ছাড়িয়া ছাড়িস্বা অরাঁগম 

'] ছওয়া। 

| কারণ ।--নবজরের যথাবিধি চিকিৎসা না করিয়া,যদি কোঁন উষবীর্ধ্য 

 খধধাদিদ্বারা৷ সহস! তাহা নিবৃত্ত করা হয়, তাঁহা হইলে অরোৎপাদক কুপিত 
| বাতাদিদোষ অম্পূর্ণূপে প্রশান্ত না হইয়া বলহীন হইয়! থাকে ; পরে 'আহার- 
| বিহারাদির অনিয়মবশতঃ সেই ভ্রীনব্ল দোষ পুনরধ্বার বলবান্ হয়, ' এবং রক্তাদি 
[কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়৷ বিষমজর উৎপাদন করে। এতভিঙ্ল একবারে প্রথম 
| হইতেও বিষম-জর হইয়া কে | 

 অবস্থাতেদ _ এই বিষমঅর টির সম্তভত, সততক, অন্যেছ্যফ, 
ূ তীয়ক ও চাতুর্থকাদি নামে অভিহিত হয় দোষ রস হইলে-তসম্তত, রক্তর্মত 
1 হইজে--সততক, মাংস্শ্রিত হইলে-_কন্তেছ্যষ, মেগ্গোগত হইলে-_তৃতীয়ক এবং 

অস্টি-মজ্জরগত হইলে--চাতুর্থক জর এৎপন্ন হয়। এই করেকগ্রকার অরের মধ্যে 
কল অধিক ভয়ক্কর। : " ৪ 

'জস্তত-ভ্বরলক্ষণ ।-- সম্তত-ঙ্খর একাদিক্রমে নিস দশদিন বা 

“ছাপদিন রর করিয়া ছা যায়। 

৪ উত্স 

সে 

০ ০ পসপ পজপা পাপ পাপে পপ পপ পপ সপ্ত স্পা প স্পা পপ 

ক 
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'সততক-ভ্বরলক্ষণ +---যে জর দিবারানের মধ্যে ছুইবায় জর্থাৎ দিনে 
একবার ও বাকিতে একবার, অথবা দিনের মধোই দুইবার, কিংবা ঘাজির 

মধ্যেই-ছুইরার হইয়া থাকে, তাহার নাম সততক রা দ্িকালীন জ্বর'। 

অন্যেস্যুক্ষ,.ভৃতীম্বক ও চাৃতুর্থক জ্বর 1 দিরারাহের মধ্যে এক- 
বারমাত্র জর. হইলে, তাহাকে অন্তেছ্যক্ষ কহে। যবে জর প্রতি তৃতীক্মদিনে 

অর্থাৎ একদিন অন্তর হয়, তাহার নাঁম তৃতীয়ক? এরং যাহ! প্রতি চতুর্থ 
দিনে অর্থাৎ দুই দিন 'অন্তর হইয়া থাকে, ভাছার নাম চাতুর্থক জ্বর ।. 

তৃতীয়কজরে পিত্ত ও শ্লোম্বার আরিকা থাকিলে, এই জর আরম্ভ হইবার | 
সময়ে, ত্রিকস্থানে অর্থাৎ কটি ও মেরুদণ্ডের সন্ধিদেশে বেদনা, বাযু ও 

শ্লে্সাব আধিক্য থাঁকিলে পৃষ্ঠে, এবং বাধু ও পিত্বের আধিকা থাকিলে মন্তকে 

বেদন। হইয়া থাকে । চাত্র্থকজরে শ্লেম্সার অ্ীধক্য থাকিলে প্রথমে জক্বাদয়ে, | 

এবং বায়ুর আধিক্য থাকিলে প্রথমে মস্তকে বেদনা হয়; ততৎপরে জমুদ্রায় | 

শরীরে জর ব্যাপ্ত হইয়। থাকে । যেজর মধ্যের দুইদিন নিয়ত ভোগ করিয়া, 

আদি ও অন্ত এই ছুইদিন বিরত থাকে, ভাঙ্কাকে চাতুর্থক-বিপর্ষ্য় কছে। 

ইহাও একপ্রকার বিষমজর। কেহ কেহ" ভূতাভিষঙ্গজ জরকেও বিষম-জর 

কহিয়া থাকেন। | 

বাঁত-বলাসক ও প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ |--যে 'অরে স্লেন্সার 
আধিক্য দেখিতে পাওয়! যায়, রোগী কক্ষদেহবিশিষ্ট, অবসন্ন ও কড়পদার্থের | 

মত হয়, এবং যে জবর নিতাই মন্দ মন্দ ভাবে হইয়! থাকে, তাহাকে বাত বলাসক 

জবর কহে। আর যে জরে শরীরে ভারবোধ, এবং সর্ধণ ধর্মবশতত শরীর লিগুবৎ 

বোধ হয় তাহার নান প্রলেপক জ্বর । এই জরও মন্দ মঙ্গ ভাবে হইয়া থাকে | 

হিরা প্রায়ই এইরূপ অর দেখিতে পাওয়া মার। 

. দৌষেরা স্থতিভেদে অঙ্গের শীতোফত11-_যদি ছ্ত নাহার 
বস পরিপাক না পাইয়া! দুষিত হয়) এবং যদি দুষ্টপিভ ও. হর্ন? শরীরের উধী 

অধ, অথবা বাম-দক্ষিণ বিভাগানুসারে আর্ঘভাগে স্ববস্থিত হয়, তাহা, হইলে 
শরীরের যেত্ভাগে পিত্ত .সেই ভাগ উফ, (এবং যে ভাগে কেস অরস্কিত থক, | 

সেই ভাঁগ শীতনগ হইয়া! থাকে ।. আর বন্দি কোঠে ছুটপিড় ও হন্তগদে দুষ্েমা 

| অবস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগীর শরীর উষ্ণ এবং হতগর শীতল হইয়া খাবে । রী 
চা 

৫ 

বধ পালি বলি 

লা 
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: ূ জ্বর। "৪৩ 

ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ কোঠে গলেম্সা এবং হস্ত পনে পি উর হইলে; 
শরীর'শীতল এবং হস্তপদ উষ্ণ হুয়। 
ৃ 
1 

শীতপুর্ব্ব ও দাহপুর্বব ভর লক্ষণ ।-_দি ভইক্েম্সা :ও' ছুষ্ট বা 
ৃ ত্বকে অথবা ত্বক্গত রদে অবস্থান কৰে, তাহা হইলে প্রগমে শীত জন্মাইয়া 

ূ 
1 

| 

ঙ 

জর হয়, তৎপরে বায়ু ও শ্লেশ্সার বেগ কিয়া, আসিলে, পি-দাহ উৎপান' 

করে; ইহার নাম পীতপূর্ধ জর.। আর যদি ছুষ্টপিত্ত ত্বকৃগত হুর, তাঁহ। হইলে 
গ্রথমে দাহ হইয়া জরাগম হয়; পরে পিশ্তবেগ কমিয় আপিলে ক্সেশ্সা ও বাঁযু | 
শীত উৎপাদন করে; ইহাকে দাহপূর্ব জর কহে। উভয়-জ্বরই বাতাপি ছুই 

| দোষের, বা তিন দোষের সংসর্গে উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে দাহপূর্ব-জর কষ্টসাধ্য 
ূ ও কষ্টপ্রদ। 

1, জর, রসাদি সপ্তধাতুর মধ্যে যে কোন ধাতুকে বিশেবূপে আশর করিলে 
ূ তাহাকে ধাতুগত জর কহে) 

| ভিন্ন ভিন্ন ধাতুগত ভ্বর-লক্ষণ ।-_রসধাতুগত-্জরে শরীর ভারী- 
1 বোধ, বমনেচ্ছা, বমন, শারীরিক অবসন্নত, অরুচি, চিত্তের ক্লাপ্তি প্রভৃতি 
| লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রক্তগত-জরে অল্প রক্তবমন, দাহ, মোহ, বমন, ভ্রান্তি, 
ূ প্রলাপ, পিড়কা অর্থাৎ ব্রণবিশেষের উৎপত্তি ও তৃষ্কা গ্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত 

| হম্ন। মাংসগত-জরে, জজ্বার মাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দাদিদ্বারা 

৷ আবাতের হায় বেদন।, তৃষ্ণা, অধিক পরিমাণে মল মৃত্রের নির্গম, বাহিরে 

। সম্তাপ, অজ্যন্তরে দাহ, পদাদির বারংবার সঞ্চালন ও শারারিক গ্লানি প্রভৃতি 

| লক্ষণ লর্ষেত হয়। মেদোগত জরে অতিশয় বর্শা, পিপাসা, ুঙ্চছা, প্রলাপ, 

বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অক্ুচি, প্লান ৪ অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি লক্ষপ দেখিতে 

পাওয়। যায়। - অস্থিগত জ্বরে অস্থিসমূহে ভঙ্গরৎ বেদনা, কুস্থন, শ্বাগ, অধক 
্ পরিদাণে মবপ্রবৃত্তি, বমন ও হস্ত-পদের বিক্ষেপ প্রভৃতি: লক্ষণ লক্ষিত্ হয়। 

1 মজ্জাগত-জরে অন্ধকারদর্শন, হিন্ধা, কাস, লীতবোধ) বমি, অভ্যন্তরে দাহ, 

মহাখাস, ও হৃদয়ের মধ্যে কর্তনবৎ' বেদনা, প্রন্ৃতি লক্ষণ লক্মিত হহয়া.. 

থাকে. . শুক্রগত-জরে লিজ সর্বদ! জড়বং স্তব্ধ হইয়া থাকে, অথচ তা! | 

[| বইছে নিষন্তর ক্র ও রগ্রণর্গি ক্ষরিত হয়) রদ রর 
ঢু টির টি ৪ 

রঃ 

| 

ূ 

০০০০৩ 
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| - অন্তর্ক্বেগ ও বহির্বেধগ লক্ষণ ।---যে জরে অধিক নু 
তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম সন্ধি-স্থানে ও অস্থিসসূহে শুলবৎ বেদনা, ঘর্মরোৌধ এবং 

বালানের ও মলের বন্ধত! প্রভৃতি লক্ষণ গ্রকাঁশিত হয়, তাহার নাম অন্তর্ধেগ 

'অর) আর ঘে অয়ে বাহিরের সন্ভাপ অধিক, কিন্ত তৃষাদি উপব্রবসমূহ অলপ হয়, 
(তাঁহাকে বহির্কেগ জর কছে। | 

. প্রীকূত ৮০ বৈকৃত |--বর্ষা শরৎ ও বসন্তকালে ক্রমান্বয়ে বাতাদ্দি, 

দোষব্রয়রা 'যে জর উৎপন্ন হয় তাঁহাকে প্রার্কত জর কহে? অর্থাৎ বর্ষাকালে 

£বাতিক, শরৎকালে পৈত্বিক, ও বমস্তকালে শ্লৈগ্মিক জর হইলে, তাহার নাম 

[.শ্রাকৃত-র। ইহার, অন্যথা হইলে, অর্থাৎ বর্ষাকালে ক্সৈশ্মিক ব! পৈত্তিক, 
'শরৎকালে বাতিক ঝ শ্সৈম্মিক, এবং বসস্তকাঁলে বাঁতিক বা পৈত্তিক জর হইলে, 

তাহার নাম বৈকৃত-জর । প্রারৃত-জরের .মধ্যে বাতিক-জর ব্যতীত অন্ান্ঠ জর 

1সুখসাধ্য। বৈকৃত জর সকলগুলিই . ছুঃসাধ্য। প্রারুত-জবরে খতুবিশেষাহু- 
সারে এক একটা দোঁষ আরস্ভক হইলেও অপর দুই দোষ ৬৪ অনুবনধ 

খাকে। 

. অপক-্্বর ।--যে জরে লালাশ্রাব, বমনেচ্ছাঃ হদয়ের 'অশুদ্ধিঃ অরুচি+ | 

| নিদ্রা, আলম্তঃ খপরিপক, মুখেদ্ধ বিরসতা, শরীরে ভারবোধ, স্তব্ধতা, ক্ষধানাশঃ 
অধিক প্রশ্রাব ও জরের গ্রবলতা প্রভৃতি দেখিতে গাওয়া যায়, তাহাকে অপর 

আম জর কহে। 

পচ্যমান ।---জরবেগের আধিক্য, তৃষ্ণ, গ্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, চিন 

বমনেচ্ছ।৷ প্রভৃতি ০৪০ পচ্যমান-জ্বরে অর্থাৎ অরের সরি অবস্থায় 

' প্রকাশিত হয়। 

পক্কভবর 1-- ক্ষুধাবোধ, দেহের লঘুতা, জরের উপশম, বায়, পিল কফ ও 

মলের নিঃসরণ, এই কয়টা পর-জরের লক্ষণ। আট দিন অতিবাহিত হইলে 

তাহাকেও পৰ্ক-অর বলা হয়। | 

সবরের উপদ্রব ,--কাস, মৃচ্ছা, অরুচি, যি তৃষা, তক মজ- 
বন্ধতাঃ হিক্কী, শ্বাস, অঙ্গবেদনা, এইদশটী--অরের উপপ্রব । | 

সাধা জ্বরলক্ষণ ।--যে অর অল্পদোষ জাত ও উপজব শুলট, এলেই ্ 
জ্বরে যদি বলের হানি ন হয়, তবে তাহা সুখসাধ্য হইয়া থাকে । 1 £ 
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অসাধ্য স্বরলক্ষণ |-_-যে অর অন্তর্ধাতুমথ, দীর্ঘকালস্থারী, অথবা! অত্তি 
বলবান, এবং যে অরে রোগী ক্ষীণ হয়! যাঁয় ও'শোথবুক্ত হয়, আর যে জরে রোগীর 
কেশ সীমন্তযুক্রের স্তায় হয়, অর্থাৎ আপনা আপনি চুলে সিতিকাটার সায় হর, | 
তাহা! অসাধ্য জর। বহুবিধ প্রবলকারণে যে জর উৎপন্ন হইয়। বনুলক্ষণযুক্ত হয়, 

এবং যে জরে ইন্ড্রি়শক্তি বিন ষ্ট হইয়! যায়, সেই জর মারাত্বক । অন্তর্দাহ, তৃষণ, |. 
মলবন্ধত৷ এবং কাস ও শ্বাসযুক্ত প্রবল অরকে গম্ভীর অর কহে? এই অরও | 
অসাধ্য। বিশেষতঃ গম্ভীরজরে রোগী ক্ষীণ বা রুক্ষ দেহ হইলেঃ তাহা প্রাণনাশক 
হইয়া থাকে । যে জর প্রথম হইতেই বিষম বা অতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহাও 
অসাধ্য । বাহিরে শীত এবং অন্তরে দ্াহযুক্ত অর মারাত্মক ।.যে জরে শরীর রোমা- 
ঞিত, চক্ষু রক্তুবর্ণ ও চঞ্চল, মুঙ্ছা, তৃষা, হিন্বা, শ্বাস, সীজ্ঘাঁতিক শুলনিখাতিবৎ 
বেদন1; এবং কেবল মুখদ্বারাই শ্বাসপপ্রশ্াস নির্গত হয়, তাহাতেও রোগীর ম্বত্যু ঘটিয়! | 
থাকে । বে জররোগীর কান্তি ও ইন্তরিয়সমূহের শক্তি নষ্ট হইকসা যায়, বল ও মাংস 
ক্সীণ হয়, অরুচি ও জরবেগের গাভীধ্য অথব! তীক্ষতা দৃষ্ট হয়, তাহাও অসাধ্য । |. 

ভ্বর-ত্যাগলঞ্ণ ।-_-সান্িপাভিক-জর, অন্তর্েগ-জর ও ধাতুগত জর 
ছাড়িবার পূর্বে দাহ, ধর্ম, ভ্রীস্তি, তৃষা, কম্প, মলতেদ, সংজ্ঞানাশ, কুম্থন ও 
সুখের ছুর্গ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । জ্বর সম্পূর্ণরূপে নিবারিত 
হইলে ঘন্দ, শরীরের লঘুতা, মন্তক চুলকান, মুখে ক্ষত, হাচি ও অন্নভোজনে | 

অভিলাষ হ্ইয়! থাকে। | ূ 

উপবাঁসের ব্যবস্থা ।_:নবজরে' প্রথমত: লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাদ [ 
দেওয়া আবশ্তক ; তাহা! দ্বারা বাঁত-পিস্তঁকফের পরিপাক, অগির দীপ্তি, শপদীরের 

নি জরের উপশম এবং ভোজনে ইচ্ছ। জন্মিয়া 'থাকে। বাঁতি-জরে 
. ক্রোধ, শোক কাম ও পরিশ্রমজনিত জরে, ধাতুক্ষয়জনিতজ্বরে, এবং 
কা জরে উপবাস দেওয়। কর্তব্য নহে।' আরও যে"ম়কল ব্যক্তি 
বাধুপ্রধান, যাহার! ক্ষুধার্ড, তৃষ্ণার্ত, সুখশোধহুক্ত ব ্রমযুক্ত, এবং যাহার! 

বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিমী বা দুর্বল, তাহাদেরও উপবাদ বিহিত নহে। উপবাস, 

| বিবি € জ্রেও অধিক'উপবাস দিয়া রোগীকে দুর্বল করা অন্ুচিত। বিশেষতঃ, 

া উপবাসদারা অসথি-দ্ধিসমূহে বা সমস্ত. শরীরাবয়বে বেদনা, কাস, মুখ- 
' * শোষ, ষধানাশ, অরুচি তৃষা, অবণেজিয়ের ও র্নেিযের ছুর্বলতা, মনের 
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চধ্চলতা। বা ভ্রান্তি, অধিক উপগীর,. মোহ ও অগ্রিমান্যয চুপ নাঁনাপ্রকার 
উপদ্রব উপস্থিত হয়। . উপযুক্ত-পরিমাণে যথারীতি উপবাস দেওয়া হইলেই 

' সম্যকৃক্পপে হল, মুত্র ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লব্ুতা বর্দনির্গম। মুখ ও ক ৃ 

পরিক্ষার) তন ও ক্লান্তির নাশ, আহারে রুচি, একই সময়ে ক্ষুধা ও তৃষ্কার ) 

উদয়, অন্তঃকরণের প্রসন্্তা। এবং বিশদ উদর প্রভৃতি উপকার প্রাপ্ত হওয়া | 
যায়। ৰ 

অপকদেষে ব্যবস্থা ।--জর হওয়ার প্রথম দ্ি হইতে আট দিন | 
র্যাস্ত অপক্কাবস্থা) এইসময়ে জরনাশক কোন পাঁচন বা ওুষধ প্রয়োগ. করা 

উচিত নহে। তবে বড়ঙ্গ পানীয় ব| দৌষ পরিপাকের অন্য ১ এক তোঁা 
ধানে ও ১ এক তোলা পটোলপত্রের ক্কাথ, অথব! শুঁঠ, দেবদার, ধনে বৃহতী ও 

কণ্টকারী, এই সকল ভ্রবোর ক্কাঁথ দেওয়। যাইতে পারে ১ মুতা, ক্ষেপাপড়া, 

বেপামুল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঠ, এই ছক়টা দ্রব্য মিলিত ২ ছুই তোলা», 

| 8 চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া) /২ ছুই সের থাকিতে ছণকিয়া লইবে। ইহাঁকেই 
বড়জপানীয কহে) এই জল শীতল হইলে পান করাইতে 'হয়। কিন্তু 

র বর্তমান সময়ে অর হইবামাই যেরপপ ভয়ানক হইয়া উঠে, তাহাতে খপ ৮ আঁট 
দিন সময় প্রতীক্ষা না করিয়া, বিবেচনাপূর্বাক এ সময়ের মধ্যেই পাচিনাদি প্রয়োগ 
করা আবশ্বাক। 

,: অবিচ্ছিন্ন জ্বরে ।--অবিচ্ছিন্ন জরে বজজিটোলন, কট্কী, ূ 

| তিনটা দ্রব্যের ক্কাঁথ সেবন রুত্নাহিলে, ২৩ বার ভেদ হইয়া জর ছাঁড়িয়। যায়। : 
পিস্তের আধিকাক্চোকিলে, ইন্দ্যবের পরিবর্তে ধানে ব! ক্ষেংপাপড়া দেওয়া উচিত ৰ 

| এক্াগী দুর্বল “হইলে, এই ভেদক পাচন না দেওয়া ভাল। এতস্ি্ন রানু; ; 
1 স্বচ্ছন্দতৈরব, হিনুলেশ্বর, অগ্নিকুমার ও শ্রীমৃত্যুপতয় (লাল) প্রস্থৃতি 'উষধ মধুসহ ূ  

মাড়িগ্না তুলসীপত্রের রস অথব। পাণের রসসহ .প্রয়োগ করিবে। বিচ্ছেদের 
পরেও এই সকল ওষধ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। না 

বাতজ-ভ্বরে ।-__বাতঞজ-জরে: শতমুলীর :ও গুলঞ্চের বস একত্র গুড়] 
মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইতে হয় ) এবং পিপুল, গুলঞ্চ ও শ'ঠ এই তিন দব্যেন 
কাথ, অথবা বিধান, পঞ্চমূল, কিরাতাদি, রা্মাদিঃ পিঃল্যাদদিও যি দ্রাঙ্ষাদি 

| রস্থৃতি পাচন, প্রয়োগ কৰিবে। চি 
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পিতজ-ন্বরে 1 পিস্তজ-জরে কেংগাপড়ায ক্কাগ, অথবা ক্ষেংপাপড়ী, 

বালা, ও রক্তচন্বন.এই তিন দ্রব্যের কাখ-জেবন করাইবে ) গৃতঞ্জিগী কৰিঙগাদি, 
; লোখাদি, পটোলাধি, ছুরালতাদি ও আয়মাপাদদি প্রভৃতি পাল প্রায়াগ কর৷ 
| আবগ্তক। 

'গ্লেম্ষজ-জবরে 1. জেক্সজ-জরে নিনিনাপযের কাখে পি প্রক্ষেপ 
| দি সেবন করাইবে। দশমুল গ্রবং হাঁদকসুলের কীথও এই জরে বিশেষ 
উপকারী ; অথব! পিক্নক্যাদিগণ্র কাধ, হটুক?গি পাচন, নিঙ্বাদি পাচম নি ঠা. 
প্রয়োগ করিবে । পু 

ঘিদাষজ জ্বরে 1৮ ছিদোষজ-অরে, যে ছুইটী দৌষ অঞ্ের আর্ক, । 
তাঁহাদের ইপশমরারক ' দ্রব্য বিবেচন! করিয়া, 'পাচন কল্পান! কন্া উচিত। 
ত্তিক্স, ঝাতপিস্তজরে নবাঙ্গ, পঞ্চভন্র, জিফলাদি, নিদিদ্ধিকাদি প্রভৃতি পাঁচন 
প্রন্নোগ কছিবে। বাতশ্নেন্সজরে, বাসকের পঞ্জ ও পুষ্পের ব্বরস, মধু ও চিমি- 

[ খ্লিজিত করিয। সেবন করিতে দিব । রঞ্জপিত্তজরে এবং কামলাজবেও ইহা 
| বিশ্গেষ উপকারী । গুড়,চ্যা্দি, মুস্তাদি, দীর্বধাদি, চাতুর্ভদ্রকঃ পাঠাসপ্তক ও 

| কণ্টকাধ্যাদি পাঁচন বাতগ্নেম্জরে বাবস্থেয । এই উন্রে''বাদুকান্দেদ বিশেষ 
| উপকারী । একখানি মাটার খোলার বানুক।- উত্তপ্ত -কৰ্ধিবে ; পরে একখগও্ 

বস্্রে এরগুপত্র, আকন্দপর্থ বা পাণ পাতিগ্না, তাহার উপর প্র উত্তপ্ত বালুকা 
| ঢালিবে; তৎপরে তাহাঁতে অল্প অল্প কাজি চন করিঝ্া, এ সমস্ত দ্রবোর 

একটা পু'টুলি বাধিবে ) এ পুটুপি দ্বারা, সর্ববাে (বক্ষ-স্থল বাদ নি) স্বেদ 
দিতে হর। ইছাকেই ঝলুকাম্থেদ কছে। এই কাঁলুকাস্বেদদ্বারা বাত- 

| স্লেখ্জর ওবং তজ্জনিত শিশু. ও অঙ্গবেদনা, প্রভৃতি প্রশদণিত হয় । 

| পিভপ্েক্জজ-জরে. পটোলাধি, অধ্জাইকু ও পঞ্চতিক প্রভৃতি পাচন গ্রয্নোগ 
| করিতে হঞধ। | 

সবরের মগ্রাবন্থায়, খষধ ১ 'সমস্ত নবজরে, আতর মগ্লাবস্থায়, 

| সর্বজরাহ্ু্প বটী, চত্বর, চক্্রশেখস রস, বৈদ্নর-বটী, নব্জরেভ সিংহ, মৃত্যু 
পল (কাল প্রচিতডেশ্বর। জিপুরইউির। 'ছিতারি দস, কফকেতু ও প্রতাপনার্ভও 
রঙব প্রভাতি দ্ধ, দোখুন্সারে অঙ্গন বিবেচনা করিয়া তাহায় স্থিত প্রয্নোগ 

1 করিবে। : ঝতইচতর্ণ ৬. ছয় রতি মাত্রায় ২৩ ঘণ্টা অন্তর 1৪ বার নববন | 
+ 
রঙ গত তা 
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করাইলে অথবা '২ রতি পিপুলচুর্ণের: সহিত ৪ চারি রতি মাত্রা নাটার বীজের 
শন্ত চূর্ণ সেবন করাইলেও বিশেষ উপকার হয়। এ 

সাঙ্গিপাতে প্রথম কর্তব্য ।-_সান্লিপাতন্সরে প্রথমতঃ আমনোষ 
ও কফের চিকিৎসা করা আবশ্তক। তৎপরে পিত্ত ও বাযুর উপশম করিতে |. 

হয়। আমদোষ শাস্তির জন্ত পঞ্চকোল ও আরগ্বধাদি পাচন সেবন করাইবে। 
শ্লেম্সা শাস্তির অন্ত সৈন্ধবলবগ, গুঠ, পিপুল ও মরিচের চূর্ণ আদার রসের 

সহিত মিশ্রিত করি, আক মুখে ধারণ করিয়। পুনঃ পুনঃ নিচীবন অর্থাৎ 
থুথু ফেলিতে হযর়। সমস্ত দিবসের মধ্যে এইরূপ ৩19 বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ 

করাইলে, হৃদয়, পার্খ, মস্তক এবং গলদেশের শুষ্ক ও গাড় শ্লেম্সা নিঃসৃত 
হইয়া! যাঁয়। টাঁবানেবুর রস ও আদার রসের সহিত সৈম্ধব, বিট ও সচল- 
বাব্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া বারংবার নন্ত দিলেও শ্লেম্বা তরল হুইয়! উঠিয়া 
খায়। রোগী অচেতন হুইয়। থাকিলে, পিপুলমুল, সৈদ্ধব, পিপুল ও মউল- 

| ফুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া, তাহাদের সমষ্টির সমপরিমিত মরিচ চূর্ণ, মিশ্রিত 
করিবে ? এই চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইয়া নম্ত দিলে, রোগীর চেতনা 

| লাভ হুযু এবং তন্দ্রা প্রলাপ, মন্তকভার প্রভৃতিও নিবারিত হয়। তন্দ্রা, 

নিবারণের্ঠ' জন্ধ দৈদ্ধব-লবগ, শঙ্িনার বীজ, শ্বেতদর্ষপ ও কুড়,_সমপরিযরিত 

এই সকল ত্রব্য ছাগমুত্রের সহিত পেষণ করিয়া 'নস্ত দিবে। শিরীষের বীজ 

পিপুধ, মরিচ, দৈন্ধবলবণ, মনঃশিল! ,ও বচ,--সমপরিমিত . এই সকল দ্রব্য |. 

ৃ গোমুত্রসহ্ বাটি চস্কৃতে অঞ্জন দিলেও রোগীর চেতন! হইয়া! থাকে । “মত্তক- 

ূ অত্যন্ত উষ্ণ, চক্ষু রক্রবর্ণ”ও প্রবণ পিরঃগীড়। হুইলে ॥* অর্ধতোলা দোরা ও 

: ॥* অর্ধতোল। নিশাদল, 4১ এক সের জলে মিশীইয়া রাথিবে। গশিক্ঝ। গেলে 
। লেই জলে একখণ্ড বস্ত্র ভিঙ্গাইন্! গে ও ব্রক্গতানুতে পটা, রসাইয়। 'দিবে। 

শিরঃগীড়াদির শান্তি ন! হওয়া পর্যন্ত এ জলঘ্বারাই বন্ত্রখও বারংবার ভি্াইতে 
| হইবে। পরে তাহার শাস্তি হইলে বন্ধ ভুলিয়।' ফেলিবে।:' এই জরে ক্ষুজাদি-] 

ৰ চাঁভুর্দ্রক, পঞ্চমূণঃ দশমূল, নাঁগরাদি, চুদশায, তিৰ্ধি অট্টাশাঙগ, ভার্গ্যাদিঃ | 
| স্ঠ্যা্ি, বৃহত্যাদি, ব্যোষাদি ও তরিবৃত্যাদি প্রভৃতি পাচ, এরং য় ও. বৃহৎ কন্তরী. 

ভৈরব, শ্লেন্সকাঁলানল রস, কালানলূনসস, স্পা দাঃ ও $ বেতাল: রস সওস্ৃতি 

গধধ গ্রশ্নোগ করিতে হয় । রা | 
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ভীক্ষীপাবন্থা় কর্ডবা ।_সহজিপাডন্জর্জে দেহ জীতব ও দাড়ী কপ 
হইয়। আসিলে, মকরধবন্ব ১'-এক রিকি, স্ণনাভি ৮'এক রতি ও কর্পূর ১ এক 

রতি, একক কিফিৎ মধু লহিত মাড়ি ৮ একভাগ "পাপের বস বাঁ "আদার | 
রসের. সহিত মিজিত করিস, - উপধুপরি 'তিম চারিবার তাহা সেখন করাইবে$: 

'মুগরমনাঁসব ও মৃতস্ীবনী . ুরীঁও এই অবস্থায় .বিখেচদা - করিয়। প্রয়োগ “বরা 
যাইতে পায়ে। - আর যখন দর্শন, শরধণ ও বাক্শক্তি. প্রভৃতি জমশ: লোপ পাইতে | 
থাকে, নাড়ী বসির! যায়, এবং সংন্তানাশ হইতে থাঁকে, লেই সময়ে হুচিকাভরণ, 
ঘোরনৃসিংহঃ চক্রী (চাকি + এবং ব্রঙ্গরন্ধ -রস টাক উর বিষাক্ত ওধধ 
প্রশ্নোগ করা আবশ্তক ।- 

নিউমোনিয়ায় কর্তব্য ।-_সরিপাঁত-জরের যে অবস্থাকে ভাক্তার্গণ 
“নিউমোনিয়া” বলেন, তাহাতে সঙ্লিপাত-জরোক্ত পাচন, লক্ষমীবিলাস, ফল্তরী- 
তৈরধ, কফষকেতু» এবং কাঁসরোগোক্ত' কতিপর় ওবধ - দোষাদি রস করিয়া 
প্রয়োগ করিতে হয়। 

অভিন্তাস-জরে কারব্যাদি ও শঙ্গ্যার্দি প্রভৃতি পাঁচন এবং স্বচ্ছন্দনায়ক ও 

পূর্বোক্ত সন্নিপাত-জআরের ওউধধসমূহ বিবেচন| করিয়! গ্রয়োগ কর! আবশ্তাক। 
উপদ্রব-চিকিৎসী 1---নবজরে, বিশেষতঃ সমিপাত-জরে দোষসযূছ্ের 

ধলা ও হঠক্কারিতার অস্ত প্রায়ই নানাপ্রকাঁর উপত্রব প্রকাশ পাইয়া থাকে 
মূলরোগ অপেক্ষা এ সমস্ত উপদ্রব অধিক ভয়ঙ্কর, যেক্েতু তাহীতে হঠাৎ 'প্রাণ- 
নাশের সম্ভাবনা । এইজন্ত সেইসময়ে উপরবের টিনিলাডা মনোযোগ 
দেওয়া আবশ্বক। ৯ 
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121 কাহার “কর্ণমূলে: শৌথ উৎপন্ধ হয়। এই গোঁথ- অধিকাংশ শ্থলেই প্রাণনাশক 
হইতে দেখ! যায়|: তবে? ন্গিপাঁতঅরের 'খমাবস্থায় : সী শোথ হইলে. তাহা 
সাধ) যং মধ্য অবস্থায় হইলে (তাহা, 'কষ্টে-মিরাতিত হই থাকে ॥ এই শোথের 

প্রথম, অবস্থা জোর ছা রক্তমোক্ষ ণ5. সমপরিনিত, গিরিগাটী, পাঞ্গালৰণ, গু$,-]. 

ও "ফঁই-দর্ধপ, কাজির, সহিত। বাটি ফোখবা সমপর্িমিত কুলখক লাই; ক্যা 
্ শঠ ও কফদীযা। জলের সহিত. বাটিগ্া'ও গুদ কির প্রলেপ দিলে তাহা উগ- 
শমিত, ধর, আর? দি পা আদান, উপখাস্ত না হইনবাসগোখ কধশ: ৰ 
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সি কবিরান্িশিক্ষা। খ 
বৃ পহিতে থাকেন তা হইলে তাহা পাকানিই উচিত জলের সহিত মসিনা 
বাটিয়া খ্বৃতাঁজ করিয়া 'অনলিতে উত্তপ্ত ক্িতে হইবে 9 সেই উত্তপ্ত মিনার পুল- 

| টিস্ বারবার দিলে শোখ পাকিয়া। উঠিবে ) তখম তাহাতে শ্তগ্রক্োগ করিতে 
হইবে। ক্ষতস্থান শু . করিবার জন্ত লপ্ডন-তৈল বা কষত-নিধারক 9 
প্রভৃতি ওষধ ব্যবহার বন্ধ! আবিষ্ঠক? রি রা রি 

বয়ে তৃষ্চা-নিধারণ1-. স্লেশবযুক্ত জরে অতিরিক্ত পিপাসা. রা 
বারংবা় জলপাঁন. করিতে 'দেশয়! উচিত নহে । উষ্জল লীতল করিকা, তাহার, 
সহিত ধষ1-শবেতচনান মিশ্রিত করিবে, এবং সেই জলে এফটা মৌরীর পুঁটুলী 
ভিজাইয়া, সেই পুটুলীটা মধ্যে মধ্যে চুষিতে দিবে। তাহাতে ক্রমশঃ পিপাঁসায 
শাস্তি হইয়া যার। অথবা মধ্যে মধ্যে বরফ দেওয়া যাইতে -পায়ে। কারা 
প্রান করানই এই অবস্থায় সদ্ব্যবস্থা। 

জ্বরে দাহনিধারণ ।- অত্যন্ত দাহ হইলে, কুক্শিমার রস গানে 

মাখাইবে, অথবা মনসা-সীজের পাতার রসের সহিত যমানী বাটিয়া অর্বাজে তাহা 

মর্দন করাইবে। কাজিতে বন্ত ভিজাইয়া ও নিড়াইর়া সেই বস্তার সর্বাঙ্গ 
কিছুক্ষণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। . কুলের পল্পবৰ অল্প কাদির সহিত বাটিক 
পরে অধিক কাজির সহিত মিশাইযা কাষ্ঠদশুদ্বারা খুলাইবে) ঘুজাইতে হুলাইডে- 
ফেন উত্থিত হুইলে, তাহাই বর্ববাঙ্গে মর্দন করাইবে। এইরূপ নিমেক গর্ব 
হইতে ফেন তুলিয়া, তাহাও মর্দন করা যাইতে পার়ে। কাগি্াকাষ্ঠি। রজচনদন, 
অনভ্তমূল, যষ্টিমধু ও কুলের, আঁটির এস, সমপয়িমিত এইসকথ ভব কীজিস্হ 
বাটিয়ঃ মন্তকের তাবুতে প্রলেপ দিলে, দাহ ও তৃষা উতযই নিবাস হয়. 

.. ঘর্মনিবারণ 1-৮অতিরিক খুর্ধ হইলে, কুলখ-ক্লাই ভাবিয়া তাহার 
চূর্ণ অথব! আবীর সর্বাঙ্গে ধর্ষপকরিবে। চুলি অর্থাৎ উন ভিতরের পোড 
মাটী চূর্ণ করিয়া সর্বা্গ ঘর্ষণ করিলেও র্-দিবারিতহুয় । .. .......:; 

বষন-নিখারণ ।--জযের বম-উপাথ নিবারণ ছা বড়. এলাঃটর বা 
অল্প অল্প মাতার বারংব খান করাইিকে, জা একের কাধ সীতা করিছা 

| সু অঙ্গেপ দিয়া পান-করাইবে।: বেণাহল: ১ অক তৌঁয়া উসকে” বাটি 
| এবং সেচবাম'1১- অর্ধতোলা হিরা) একে %+ অর্ভগীয়া। খাতাসার সন্ধবতের 
সহিত, মিশাইয়া, ১ রব ঠোল! মাজা ারযার কাছ ধন: রুর়াইরে। : অথবা 

১৪ নি 
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ক্ষেতপীপৃড়া 5১ এক তোলা 4 অন্সৈয় ধনে র্ কিয়া ৮/, অর্থপোয়া 

| থাকিতে" ছাকিস্া ২৩ হই তিনবানধ. অন্ধ জী করিয়া সেই কাধ সেধন..করাইবে। | 
মধূ, চন; অথবা! ঠিনির সহিত ঈক্ষিকার ঝি! লেহন করাইনে) ক্ষিংব! আস্তলা | 
অর্থাৎ তেলাপোকার বিষ! ৩৪ তিন চারি'দান! পীতল জলে ভিজাইয়া, সেই জল 
পান ধরাইলে, হন নিধারিত ইয়। বরফের টুককাধুখে রাখিলেও, বমন ও হিক্কা | 
উভয়ই নিবারিত হই থাকে । ছর্দিরোগোক্তি এলান্টিুর্৪ এই বমনে প্ররোগ 
করা যায়। আঅতিপার উপপ্রব থাকিলে, অরাতিসারের চিকিৎসা করিতে হইবে। 

স্বরে মলবদ্ধে কর্তব্য ।-_মলবন্ধ হইঙো, এরওতৈল ২ ছুই তোলা 
বা ২।* আড়াই তোলা মাত্রায় গরধ জল বা ছুপ্চসহ সেবন করাইবৈ ? অথবা 

পূর্বোক্ত ইন্ত্রঘব, পটোলপত্র ও কটুকী এই তিনটা দ্রব্যের কাথ সেবন, করাইবে। 
তন্তিন্ জরুকেশরী, অরমুরারি, 'ইচ্ছাডৈদী রস প্রভৃতি বিরেচক ওধধও প্রয়োগ 

। করা যাইতে, পারে। এইসফ্ল ওধধ তীব্র বিবেচক$ সুতরাং প্রয়োগকালে 

রোগের ও রোগীর অবস্থা বিশ্মেবরূপে বিবেচন। করা আবশ্যক |. 

জ্বরে যুত্ররোধে কর্তব্য ।--+মৃত্ররোধ হইলে, বজ্ক্ষার ২ দুই রতি 
হইতে ৬ ছর় বূতি পর্যন্ত মাত্রায় গ্রীতলজলের সহিত ২ ছুই ঘণ্টা অস্তর সেবন |. 

করাইবে 1. বজক্ষারের অভাবে প্র পরিমাণে সোরাচুর্ণ সেবন করাইলেও চলিতে 
পারে রনী মুল? গোক্ষিরধীজ, হুরালভা, শসার বীজ, কাক্তবী, কাবাবচিনি 

ও বরুণছাঁধ, প্রত্টেক ।* চারি আন, একত্র ৮%* অর্থধপোয়া জলের সহিত 

২.ছুই ঘণ্টা কাশ ভিঙ্জাইয়, সেই জল কিঞ্চিৎ কিঞ্িৎ প্রতি ২ অর্ধ থণ্টা অন্তর 
.| পান করিতে, 'দিবে। ইহাথারা মুত্ররোঁধ এবং মুক্রকালীন জালা মিবায়িত হর 

| অর্থাতোঁলা সৌরা, /* এক পোরা জলে ভিজাইপা, এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি 

মি করি, সেই জর মধ্যে মধ্যে পান করিলেও, ক্রমশঃ প্রন 'পরি্ষীর, 
এবং নর ঙ শীত্রের উনার হাস হইয়া অর মগ কইয়া যায়। 

| ' হিককানিবারণ |--হিকা- উপ শাস্তির: জন্ত নিম অঙ্গারাঘিতে 
মরি সাধধলাই, বাগ, অশ্বপুরীষ ( ঘোড়ার 'নাদ) পোড়াইয়া, তাহার | গো 

ধম নাসারছে, শ্রবেশ কযাইবে। অর্ধতৌল!1 ্লাই-সধপদূর্ণ অর্থসের জলের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ রাঁধিয! দিবে। স্থির'ইইলে তাহার দ্বচ্ছাংশ :১* জীর্ছটাক 

ৃ হানে হা ছ ডি 'ঘ্টা অন্তর সেবন ক্যান ॥ উপর-পের্টে তৈলমর্দন 
পি বা পর ১০৯ 
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তে 
| করিয়। ভ্বাহাতে./গরম ভুলের. মেদ রে। জলের. সহিত. কিক, সৈদ্ধব্গ 

অথবা. ছিনির রহিত পু চূর্ণ মিঙ্বিত কবির) তাহার নক্র লইতে দিবে। অশ্খগাছের 
শু ছাল পোড়াইয়া, তাহা রূলে ডুবাইয়! নির্ধাপিত.. করিবে) . পরে সেই জল 
ছাকিয়। পান করাইলে, হিন্ক! ও বমি উভদ্ধই নিরার়িত হনব +. ডাবের জল গরম, 
করিয়া, অল্প অল্প তাহ! পান করাইলে শীঙ্্ই হিক! প্রশমিত হক তেলাপোক! 
বা আশুলার, অক্কতাগ, তাহার অর্ধাংশ-পরিমিত গোপমরিচের সহিত বাঁটিয়া, 
সিকি রতি-পরিমাণে শীতল জলের. সহিত ২৩ ছুই তিনবার. সেবন করাইলে, 

| অতি, প্রবল হিক্কাও আশু নিবারিত হয়। 
স্বাস-নিবারণ ।--খাদউপত্রব নিবারণের জন্য» বৃহতী, কট কারী, | 

ছুরালভা,. পটোলী, ক!কড়াশৃঙ্গী, বামুনহাঁটা, কুড়, কটুকী ও শহী এইসকল.! 
দ্রব্যের কাথ সেবন করাইবে; অথবা পিপুলঃ. কট্ফল ও কীর্ড়াশৃষ্গী। ইহাদের 

চূর্ণ মধুর, সহিত স্বেন করাইবে। অন্তধূমে ময়ূরপুচ্ছ ভন্ম করিয়া সেই ভশ্ম 
২ ছুই রতি ও পিপুল চূর্ণ ২ রতি, অথবা বহেড়ার, শাম ২ ছই রতি মাত্রায় মধুর | 
সহিত ঝেহন করাইবে ; বনঘুঁটের অগ্মিতে দা, গরম করিম্বা, তাহার অগ্রভাগ | 
দ্বারা পাঁজরায় দাগ দিলে, অতি উ্রশ্বাসও প্রশমিত হয়। 1 

| কাস-নিবারণ |-_ কাদউপদ্রব থাকিলে, ২1৩ ছুই তিন ঘণ্টা অন্তর | 

পিপুলমূল, বহেড়া, ক্ষেৎপাপড়ী। ও পচ, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিতে 
দিবে। বাসকের রস মধুর সহিত লেহন করাইবে।. বহেড়ায়,স্বত মাথাইয়া 

সেই বহেড়া গোঁবরের ঠুলির মধ্যে পুরিবে ) প্ররে তাহ! অগ্রিসস্তাপে সিদ্ধ করিয়া, 
সেই বহেড়া মুখে রাখিলে, কাঁসের আশু শাস্তি হইয়। থাকে । 

অরুচি-নিবারণ | - অরুচি হইলে, সৈম্ধবলবণের সহিত আদার রস). 

সৈন্ধব লব্ধ সহিত টাবানেবুর কেশুর ) দ্বৃত ও সৈন্ধবলবণের সহিত টাবানেবুর 

রস, অথব! আমলকী ও.্রাক্ষার কন্ধ সুরে ধারণ করিতে দিবে। একটুক্রা পাতি- 

নেবু বা কাগজীনেবুর উপরে একটু চিনি ছড়াইয়া, সেই নেবুহারা, জিহবা; 'মাজি- 
_লেও অকুচির উপশম হয়। . ১. এ 

জীর্ণ ও.বিষমন্র-চিকি কস! ।. সাধারণ দরদ আল্রই ফা 
লিকার রস মধুর সহিত পাঁন: করিতে দিবে।.. ,গখ্পুপ্ড়। দেরি কা. 

1 পত্র. ও গুল এই তিনটা ভবনের ॥ মধ ওল, সা 'ধাননকুনী, 
৪ * £ চি ও 

৮ ॥ 
রর এ 

পারার হা নি আস ্ ৰ 

4 *) £ ১ রঙ রর বু নখে 
ডি র্প ৯৬ ৪ এ ্ রা ্ ঠ 
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টি সত জু কা পিপশীিশিসিশীপশাি শশা শিখা টিসি 

শশা শিস্পীীসীশিশপপািপপাসিপিশা শী পিপপাপিশপাপিস্পিিপিপিস্পাশীপিপসীতি | পপি শিপ 

পাশাপাশি পিসি শপ কাজা প১ পা শিপিসহ 

শশা পিপি ১৬৯. পিস পপ কস কপিল িস্পিস পিক 

রঃ স্বর? ২: রঙ্গ 
ছেলে ও পটোলপঞ্র, এই পাঁচটা জ্রযোর প্বুসড়া” শ্রশ্তত করিক্কা সেবন 
করাইবে। এ সমস্ত ড্রব্য একজ থেঁতো করিয়া, কলার পঞ্জে জড়হিই। তাঁহার 
উপর অল্প মাঁটীর লেপ দিয়া, অগ্নিতে পুটনপ্ধ করিবে, এবং শীতল হইলে 
তাহার রস নিংড়াইয়! লইবে) 'ইহাকেই “থুসড়া* কছে। হাড়কাকড়ার 
মূল, ছাল, পত্র, পুষ্প ও ফল কুটটিত করিযা! পরপ্ীপে পুটদন্$ করিতে হইবে) 
তাহার রর ২ তোল! %০-দুই আনা শু্ূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন 
করাইলেও জীর্ণজ্ব প্রশমিত হয়। একটা ভৃঙ্গরাঁজমূলের ৭ সাতটা খণ্ড করিয়া, 
তাহার এক একটা খণ্ড, এক একথণ্ড আদার সহিত সেবন করাইলে, সর্বপ্রকার 
জীর্ণজর প্রশমিত হয়। গুগ্গুলু, নিমপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী,. যব, শ্বেতসর্ষপ 
ও ঘ্ৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই সকল দ্রব্যের ধূপ রোগীর শরারে লাগাইলে 

বিষমজ্বর প্রশমিত হয়) ইহার নাম অষ্টাঙ্গধৃ্প। বিড়ালের রিষ্ঠার ধুম প্রয়োগ 

করিলে কম্পজর নিবারিত হয়। গুগগুলু। গন্ধতৃণ, তদভাবে বেণারমল, ব্চ, 

ধূনা, নিমপাতা, আকন্দমূল, অগুরু, চন্দন ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের ধুম 

প্রদান করিলে, সকলপ্রকার জরই মিবারিত হইর়া:থাকে। ইহাকে অপরাজিত 

ধুপ কহে। নিদিপ্ধিকাদি, গুড়ুচযার্ধি, ড্রাক্ষার্দি, মচৌষধাদি, পটোলাদি, বিষমজব্ত 
ভা্গ্যাঁদি, বৃহৎ ভার্গ্যাদি, মধুকাধি, দাশ্যাদি ও দার্ক্যা্দি প্রভৃতি-পাঁচন, সর্ববরিধ 

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে, দৌষ বিবেচনা করিস গ্রযোগ করিবে। যেহেতু! বিষমজরে 

তিনদোষই আরম্তক, এজগ্ঠ তন্মধ্যে দৌষ বিশেষের আধিক্য ও ন্যানত৷ বিবেচনা 
করিয়া উবধ কল্পনা কব আবশ্ক | 

তৃতীয়ক ও চাতু ধক স্বর চিকিল1।- তৃতীয়ক'জরে মহৌধধাদি, |. . 
এ £ 

উশীরাদি ও পটোলাদি এবং চাতুর্থক-জরে বাসাণি, মুস্তাদি $ও প্ধ্যাি পাচন 
প্রয়োগ কর! উচিত। কাঁকজঙ্ঘ, বেড়েলা, শ্তামালতা, বামুনহাটা, লজ্জ।বতী- 
লত1, চাঁকুলে এবং আপাং বা! ভূঙ্গরাঁজ ইহাদের মধ্যে কোন একটা গাছের মূল 
পুস্বানক্ষবে তুলিয়া, লাল হুতাঁয় বাঁধিয়া বামকর্ণে ধাবুণ করিলে, তৃতীয়ক 

অর্থাৎ একাছিক জয় নিবারিত হয়। শিরীষফুলের রস, হরিভ্রা ও দারুহরিদ্রা 
একক বাটিয়া, গার সহিত কিক স্বত মিশ্রিত করিয়া নন্ত লইলে, অথবা 
বককুলের পাতার ঘসের নন্ত লইলে চীতুর্থক 2 দ্যাহিক) অর বিনষ্ট হয়। 
অশ্বিনীনতে গ্বেতৃ-ীকনের মূল উঠাঁইর়] তাছাঁ ৬ ছমনরতি মাঝ্জায় আতপ- 

ক 

£, 



অাাইটাটীিটিটটারোী্ী টিটি 
ফি কবিরাকি-শিক্ষা | ক 

চাধ-ধোরা জলের লহিত বাটিয়া সেবন ররাইলে, অথবা এরহাকার আম্রুল- 
পাতার সহিত বথানিয়ষে চাউলের গেছ! প্রস্তুত কিক! পান করাইলে। চাতুর্থবা- 

জর প্রশমিত হয়। 
রাত্তিজ্বরে ।--+ কাকমাচীর মূল কর্ণে বাধিধে, রাজিজ্জর নিকারিত ত্ই্যা 

থাকে। নিদিষ্িকারদি পাঁচন সায়ংকালে লেবম করাইলে, রাস্রিজরে বিশেষ 
উপকার হয়। 

শীতপূর্বব ও দাহপূর্ববস্থরে ।_-শীতপুর্ব জরে তদ্রা্ি ও ঘনাদি পাচন 
এবং দ্বাহপূর্বব-জরে বিভীত কারি ও মহাঁবলাদি কষায় প্রয়োগ করিতে হয়। তাহা 

দোষ-দুষ্যেব অবস্থানুসারে বিবেচনা পূর্বক বিষম-জরোক্ত অন্তান্ত কযায়ও 
প্রয়োগ কর। যায়। 

জীর্ণ ও বিষমন্্বরে ওষধ ।-- এই সমস্ত জীর্ণ ও বিষমজয়ে দোষের 
বলাবল বিবেচনা করিয়া, অন্তপাঁন বিস্যেব সহিত ছুদর্শনচূর্ণ। জরটৈরৰ চূর্ণ, 
চন্দনার্দি লৌহ, সর্ধজরহর লৌহ, বৃহৎ সর্কজ্বরহব লৌহ, পঞ্চানন রস, অরাশনি 
রস, জবকুঞ্জরপাঁরীন্্র রস, জয়মঙ্গল্ রস, বিষমজরাস্তক লৌহ, পুটপাঁকের বিষম- 
অরাস্তক লৌহ, ক্ল্পতরু রস, ব্রযাহিকায়ি বস, চাতুর্থকারি রস, মকরধবজ ও 
অম্বভাঁরিষ্ট প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিবে। 

জীর্ণজরে শ্লেম্ার সংযোগ না থাঁকিলে, অঙ্গারক, বৃহৎ অঙ্গারক, নাক্ষাি, 

মহালাক্ষা্দি, কিবাতাঁদি ও বৃহৎ কিরাতাদি প্রভৃতি তৈল সর্ধ্বাঙ্গে মর্দন কয়াইবে। 

ধকূপ জবে দশমূলট্পলক এবং বাঁসাগ্য ও পি্নল্যাদি প্রস্ৃতি বত সেবন কর্ধাইলে, | 
বিশেষ উপকার পাওয়! যাঁয়। | 

জ্বরে ছুপ্ধ পানু ।---এইক্সপ হীনকফ-জরে করেকপ্রকার সংস্কত ছৃগ্ধও 
অমৃতের ন্তাঁয় উপকার করিয়া থাকে। কিন্ত তরুণজরে টিন হুগ্ধই তিষের 
তায় অনিষ্ঠকারক | 

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কপ্টকারী ও টিক এই সয়পর্চমূলের বনধিত 
ছগ্ধ পাক করিয়া সেবন করাইলে, কাস, খাস, শির/বুল.ও লীমস-ষগুজ-কীরর্ধার 
নিবারিত হয়। খ্রোক্ষুর, বেড়েলা, বেলছালী ও ৩, এই সয্ধল ধের সুরত 
দুগ্ধ পাঁক করিয়া সেবন করাইলে, কেক ও সু পরি হর এবং শরেরগিদাযু 
জীন্জব গ্রথমিত হয়। শ্বেত-গুনর্নধা, বৈলহুলের ছা উকি, এই লবার, 

ৰ এ ৮] পপি পিপাসা 

ঘি % টং ই 
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রী: হে 

ভ্রব্যের সহিত, তুষ্ধ পাক কিয়! পান করাইলেও কর্কপ্রকার ছীগ্ধর প্রশমিত 
হইয়া! থাঁকে। জযরোগে গুহদেশে বর্তনবৎ পীড়া থাকিলেঃ এয়গুতৈলের 
সহিত দুগ্ধ পাঁক করিয়া! পান করিতে দিবে। 

স্বরদ্্ ভ্রপ্ধপাক-বিধি ।-- এই সমস্ত ছু পাক করিবার নিয়ম :--বে 
কয়েকটা দ্রব্যের সক্তি দুগ্ধ পাক করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকগুলি সমতাগে 
লইয়া মিলিত ২ চুই তো! হওয়া আবন্ঠক ? ছুপ্ধ তাহার আট গুণ অর্থাৎ 
১৬ ষোল তো এবং জল--হুদ্ধের চাত্িখণ অর্থাৎ ৬৪ চৌষটি তোলা 

লইতে হইবে. এই সমম্ব দ্রব্য একত্র অগ্রিতাপে জাল দিয়া, যখন সমুদা় 
জল যরিয়! দুপ্ধভাঁগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, টিসিনািদিজা রা 
করিতে দিতে হয়। 

আধুনিক গ্রার সকল রোগীরই নবজব অপকাবস্থায় কুনাইন গ্রভৃতি 

তীব্র ষধন্যারা আবদ্ধ কর! হয়, এইজন্ত তাহাদের ভীর্ণন্গরকাঁজেও কফের 
সংতরব থাকিয়া যায়) দ্তরাং দ্বত বা তৈলগুয়োগের উপযুক্ত অবসর পাওয়! 
যায় না। 

আগন্ত ভ্বরচিকিৎসা |স্আগন্ত অরে বাতাদি যে কোন দোষের 
লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, সেই দোষেবই চিকিৎসা! করিতে হয়; তত্তিন্ন আরও 
কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে; যথা -অভিঘাতজ আগন্তজরে উ্ণ- 

বর্জিতক্রিয়। এবং কষায় ও মধুর রসষংযুক্ত নিগ্চদ্রব্যের পান ভোজিনাদি ব্যবস্থেয়। 
অভিচাঁর ও অভিশাপজনিভ আগন্তজরে হোম, পূজ। ও প্রায়শ্চিতাদি কর্তব্য । 
উৎপাত ও গ্রহবৈগুণ্াজনিত আস্ত জরে দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিথি-সৎকার 

করা আবশ্তক। ওষধিগন্ধত্দধ ও বিষ্ঘনিত আধস্তজরে রিষনাশক ও 

পিতৃনাশক ওষধদ্বারা চিকিৎসা করিবে, এবং দারুচিনি, এলাইচ, নাঁগ- 

ফেশর, তেপত্র, কপূর, কালা, অপুর, কুস্কুম 'ও বাধঙ্গ ইহাঁদিগেব কাথ 
সেবন রুরাইবে? এই সুমন্ত দ্রধ্যকে সর্বগন্ধ কছে।”-ক্রোধশ জরে অভি- 
87 শ্বন্য প্রধান ও হিতবাক্য কখন এব কাম) শোঁক ও ভয়জনিত 
অরে ব্স্থাবাক্ন। অভীষ্ট বনত-গরদান, বর্ধোৎপাঁদন ও বায়ুর প্রশমন করা 
আবস্তক) তামেরস্থরো এক্রাধের উদয় হইবো কামজ জর, এবং কাছ ও 
জোঁধের উদয় হইরে। তর ও শৌঁুজর প্রশমিত হইয়া খ্যকে। তৃতাধেশ 

রি 



১4২৫০ | 

সে ৫৬ [. কবিরাজিনশিক্ষ। | া 

জনিত জরে বন্ধন ও তাড়নাদি এবং মানসিক জরে মনের প্রস্তাকারক কাধ্যাদি 
করিতে হয়। 

আরোগ্যের পর ব্যবস্থা ।--এইরূপ নানাবিধ চিকিৎসাদ্বারা জর 
নিবাপ্ধিত হওয়ার পর ২৭৩ সপ্তাহ পথ্যস্ত জারিত লৌহ ২ ছুই রতি, হরীতকী'চর্ণ 
২ ছুই রতিষ্্রও শু'ঠচুর্ণ ২ ছুই রতি, একত্র চিরত। ভিজান জলের সহিত সেবন 
করাইলে, শরীর সবল ও রক্তের বুদ্ধি হইয়া থাকে । এই অবস্থায় চিরতা-ভিজান 

জলসহ মকরধ্বজ সেবন কনাহইলেও এরূপ উপকার পাওয়া যায়। 

নবস্ত্বরে পথ্যাপথা 1৮নৃতন জরে দোষের পরিপাঁক .না হওয়। পর্যন্ত 
উপবাস আবশ্কক। তৎপরে দৌষের পরিপাক ও ক্ষুধার্দির পরিমাণ বিবেচনা 

করিয়া, মিছরি, বাতাস+, দাড়িম, কেশুর, দ্রাঁক্ষা, পানিফল, ইক্ষু, খই, খইয়ের মও 

জলসা, এরারুট ও বালি প্রভৃতি লঘুপাক দ্রধ্য ভোজন করিতে দিবে। গরম 

কল ল্লীতল করিয়। পানের ব্যবস্থা করিবে ; কিন্ত শ্লেম্সজ-জরে; বাতশ্লেম্মজ-জরে 

ও সন্গিপাত্-জরে জল শীতল না করিয়া পান করিতে দিবে। জর ত্যাগের পর 

ছুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে, যদ্দি সেই সময়ে শারীরিক কোন গ্লানি ন৷ থাকে, 
তাহা! হইলে পুরাতন-হস্্ চাঁউি লের তন্ন, মুগ বা মহুরের দাঁল» কটু-তিক্তরসবিশিষ্ট 

তরকারী ও ক্ষুদ্র মত্ম্ত প্রভৃতি ভোন্তন করিতে দিবে। নবজরে কোষ্ঠ পরিষাঁর 
রাখা নিতাস্ত আবশ্যক । 

অত, -অরেও পথ্যার্দি এরূপ; তবে রোগী নিতান্ত ছুর্ধল হইয়া পড়িলে, 

| একথা ছু, মুগ মনের যৃষ এবং লঘুপাঁক মাংসের সহিত মৃত-জীবনী সুরা, 
অল্প অল্প করিয়! পান করিতে দেওয়া আবশ্তক। 

এই সমস্ত অরে জরত্যাগের পূর্বে অন্গভোজন, জরত্যাগের পরেও সর্ধ- 
প্রকার গুরপাক কফব্ধক দ্রব্য ভোজন, তৈলমন্দিন, ব্যায়াম, পরিশ্রম, 
মৈথুন, স্গান, দিবাঁনিদ্রা, অতিক্কোধ, শীতল জলপান ও গাত্রে হাওয়া লাগান প্রভৃতি 

অনিষ্টজনক ; অতএব এই সমস্ত কাধ্য হইতে সর্বন্চোভাবে বিরত থাবিবে। 

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে |-জীর্ণ ও বিষমজরে অর অধিক থাকিলে, খইয়ের 
মণ, সাঁগু, বারি, এরারুট ও কটা গ্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ভোজন করিতে 

দিবে। অরের আধিক্য না থাকিলে, দিবসে পুরাতন সুস্্গাউজের অন্ন, মুগ 
ও মন্ুরের দাঁল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, মাঁণকচু, কচিসুগ) ঠোটেকলা ও 

৷ এ 
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র জিনার ভাটা প্রভৃতির তরকারী ; কই, মাগুর, শিঙ্ী শি্গী ও মউরোলা প্রভৃতি ক্র 

1 মতন্তের ঝোল, এবং অল্লপরিষাঁণে এক-বক্ক। হু্ধ আহার করিতে দিবে 1 উষ্ণ জল 

; শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। রোগী অধিক চুর্বল থকিলে; কপোঁত, কুকুট 

| বা ছাগমা সের রস (বখ ) খাইতে দেওয়। আবশ্তক। রাত্রিকালে অধিক রাতি 
; না! করিয়া, ক্ষুধার অবস্থানূসারে সাণড প্রভৃতি বা রুটা দেওয়া যাইতে পারে। 

নিষিদ্ধ কন্মন |-শ্ঘুতশক প্রভৃতি গুরুপাঁক দ্রব্য ভোজন, পিবানিদ্রা, 
রাত্রিজীগরণ, অধিক পরিশ্রম, শীতল হাওয়া লাগান, মৈথুন ও স্নান প্রভৃতি : 

[ অনিষ্টকাঁরক। তবে, যে সকঙ্গ রোগীর বাঁতাধিক ও পিন্তাধিক জ্বর, অথচ স্নান 

না করিলে তীহাদিগের যদি ক্টবোধ হয়, তাহ! হইলে তাহার! গরম জল নীতল 

করিক্প। তাহাতে গাঁমছ! ভিজাইয়! তমার! গাত্র মুছিয়া ফেলিবেন। 

ীহা । 
প্লীহার কাঁরণ ও লক্ষণ ।--জবররোগ অধিক দিন পর্যান্ত শরীরে 

| অবস্থান করিতে পারিলে, ম্যালেরিয়া জর হইলে, অথব৷ ম্যালেরিয়া দূষিত স্থানে 

বাস করিলে; কিংবা! মধুর-্িপ্ধী্দি আহার জন্য রক্ত অতিমাত্র বন্ধিত হইলে, প্লীহা 
বদ্ধিত হইয়া! থাকে। এতত্িন্ন অতিরিক্ত ভোজনের পর কোন দ্রুত যানাদিতে 

গমন ব1 ব্যায়ামাদি পরিশ্রমজনক কার্য করিলেও শ্লীহা -ন্বস্থানচ্যুত হইরা বন্ধি 

হয়। উদরের বামপার্থে |উর্ধদিকে গ্লীহ! অবস্থিত “থাকে । অবিকৃত অবস্থায় 
হ্ডদ্বারা তাহা অনুষ্তব করা যাঁয় না; কিন্ত বুদ্ধিপ্রপ্ত হইপে কুক্ষির বামপার্ে 

হস্তদ্বারা' অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যাক). এই রোগে].সর্বদাই মুছু 
: এবং. প্রত্যহই কোন লময়ে দেই বের বৃদ্ধি, অথবা একদিন অন্তর কম্প ও 
: অধিক জর গ্রকাঁশিত হয়। গ্রীহা অধিক বৃদ্ধি পাইলে শ্লীহার স্থানে বেদনা, 
কামড়ানি বা জারা, কোষ্ঠবন্ধতা, অল্পমূত্র বা রক্তবর্ণ মুত্র, শ্বাস, কাঁস, অগ্নিমান্দ্য, 
শরীরের অবসন্ন 51, কুশত।, চুর্বলত।, বিবর্ণ তা, পিপাসা; বমন, মুখের বিরসতা। ূ 

| ডে 
শি 
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ক্ষ, হস্তাঙ্ুলি ও ও প্রভৃতি স্থানে রক্তহীনতা, অন্ধকার দর্শন ও মুক্ছ! গ্রত্ৃতি 
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

কষ্টউপাধ্য প্লীহার লক্ষণ ।-_ দীহা অত্যন্ত ব্ধিত হইয়া রোগ কট 
সাধ্য হইলেঃ নাসিক ও দম্তমাড়ী হইতে রক্তন্রব, অথবা রক্জবমন, রক্তভেদ, 
উদরাময়, দত্তবেষ্টে ক্ষত, পদদ্র়ে ও চক্ষত্ঘয্ধে অথবা সর্বাঙ্গে শোথ, পাও ও কামলা 
প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, আরোগ্যের আশ! 
অল্প। গ্লীহা অতিরিক্ত বর্ধিত হইয়া উদরের বৃদ্ধিমাধন করিলে, তাছাকে 

 শ্লীহোদর কহে। উদররোগ-প্রসঙ্গে ইহার বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত হইবে 1 

প্লীহার দোঁষনির্ণয় ।__প্লীহারোগে মলবন্ধতা, বাঁযুব উর্ধগমন ও. 
বেদন! অধিক থাঁকিলে-_ বায়ুর আধিক্য; পিপাসা, জর ও মুঙ্ছ। থাকিলে,--পিতের 

আধিক্য ) এবং দ্লীহার অধিক কঠিনতা, শরীরের :গুরুতা ও অরুচি থাকিলে 
শ্লেম্সার আধিক্য বুঝিতে হইবে। রক্তের আধিক্য থাঁকিলে পিস্তাধিক্যের লক্ষণ- 
সমূহ এবং তদপেক্ষাও অধিকতর তৃঞ্ণ হই থাকে । তিন দোষের আধিক্য 
থাকিলে, ধঁ সমস্ত লক্ষণ মিলিতভাবে লক্ষিত হয়। 

চিকিৎসা. ।-_শ্রীহারোগে যাহাতে রোগীর প্রতাহ কোষ্ঠ পরিষার হয়, 

প্রথমে তাঁহীরই উপায় বিধান করা আবশ্তক। পুরাতন গুড় ও হ্রীতকীর চূর্ণ 
সমভাগে অথব! বিটূলবণ ও হরীতকীচুর্ণ সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া রোগের ও 

রোগীর অবস্থানূসাঁরে মাত! হিবেচনা পূর্ববক গরমজলের সহিত দেবন করাইলে, 
্লীহা ও যত উভয় রোগের শান্তি হয়। পিপুল-্লীহারোগের একটা উত্তম 
ওুষধ। ২।৩টা পিপুল জলের সহিত বাটি তাঁহাই মেবন করা ইলে, অথবা পুরাতন 
গুড়ের সহিত মিশ্রিত করাইয়া সেবন করাইলে প্লীহার বিশেষ উপকার হয়। তাঁল- 

ফুল (তালজট।) একটা হাঁড়িতে রাখিয়া, ভাহাঁর উপর শর! আচ্ছাদন দিয়া অগ্রি- ৃ 

জালে দগ্ধ করিতে হইবে; সেই ভশ্ম পুরাতন গুড়ের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন |. 
করাইলেও প্লীহা প্রশমিত.হয়। হি শুঠ, পিপুল। মরিচ, কুড়, যবক্ষার ও | 

সৈদ্ধবগবণ ইহাদের সমভাঁগ চূর্ণ একত্র নেবুর রসের সহিত মাডিয়াঃ ** ছুই | 

আঁনা হইতে ।* চাঁরি আনা! পর্যন্ত মারায় প্রত্যহ-সেবন করাইবৈ।. যমানী, | 

চিতামূল, বক্ষার, .পিপুলমুল, পিপুর ও দত্তীমূল এই সকল ভ্রঠোর সমভাগ চূর্দ | 
অর্ধতোল! মাত্রায় উদ্জল, দর্জির মাত; রা বা. আব অন্ুপারের সহিত | 

রি 4 
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সেবন করাইবে। চিতামুল গেষণ করিয়া! ১ একরতি প্রমাগ বটিকা করিবে, এবং" | 
প্র বটিকা! তিনটা, একখণ্ড পাকা কলার মদ্যে পৃরিয়া সেবন করাইবে। চিতামুল, ) 
পাঁকা আকৃন্দপাতা, অথব| ধাইফুকুচূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন. করাইবে। 
লণ্ডন, পিপুল ও হরীতকী ভক্ষণ এবং গোমুত্র পান করাইলেও, ল্লীহরোগ প্রশমিত | 
হয়। শরপুঙ্খ। বাঁটিয় ॥* অর্ধতোল! মাত্রায় ঘোলসহ সেবন করাইলে, প্লীহার 

উপশম হুপ্ন। শঙ্ঘনাতির চুর্ণ ॥০ অর্কতোল! গৌঁড়ানেবুর রসের সহিত সেবন] 
করাইলে, কৃম্মসমানপ্লীহাঁও প্রশমিত হুয়। সমুদ্রঙজাত বিশ্থকের ভন্ম প্ীহরোগ- | 

নাশক। দেবদারু, সৈদ্ধবলবণ ও গন্ধক এই সকল দ্রব সমভাগে একত্র ভন্ম | 

করিফা সেবন করাইলে, গ্রীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংসরোগ বিনষ্ট হয়। রোহিতক 
( রয়না ) ও হরীতকীর ক্কাথনহ পিপুলচুর্ণ %* দুই আন! মিশ্রিত করিয়৷ সেবন | 
করাঁইবে। শালপাণী, চাকুলে, বুহতী, কণ্টক্ষারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রোঁহিতক | 

ছালের কাথ প্রস্তত করিয়া সেবন করাইবে। নিদিষ্ধিকাদি পাঁচনও এ 

অবস্থায় ব্যবস্থেক্স। এতপিন্ন মাণকাদি গু'ড়িকা, বৃহম্মাণকাদি গু ড়িকা, গুড়- | 

পিগ্নলী, অভয়া লবণ, মহামৃত্যুগ্য় লৌহ, বৃহল্লোকনাথ রস প্রভৃতি ওঁষধও | 
বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ কহিতে হয়। প্লীহার সহিত শ্লেম্সসংস্থষ্ট জর না থাকিলে | 
চিন্্কঘ্বৃত গ্রভৃতি ঘ্বত দেবন করান যায়। রোহিতকারিষ্ট. প্লীহাদি রোগে | 

বিশেষ উপকারী । : 

জর প্রবল থাঁকিলে বা হঠাৎ প্রবল হইক্সা উঠিলে, এই সমস্ত ওষধের মধ্যে 
যে'সকল ওঁষধ জরেরও উপকারক, সেই সকল ওঁধধ এবং জরের ওষধ মিলিত | 

ভাঁবে প্রয়োগ করিবে। আবশ্বক হইলে, প্লীহার ওঁষধ বন্ধ করিয়া কেবল 

জরের চিকিতসাই সে সময়ে করা যাইতে পারে । জর কম হইলে) পুনরায় । 
গ্লীঘ।র উষধ প্রয়োগ কর! উচিত । | 

জীর্ণনীহরোগে কর্তব্য ।-_জীর্ণগ্রীহরোগে বিরেচক ওুঁষধ প্রয়োগ |. 
করিবে না) যেহেতু দৈবাৎ তাহাতে উদরাময় হইলে, তাহা আরোগ্য হওয়! | 
কঠিন হয়। উদরাময় হইলে, পুটপাকের বিষমজ্রাস্তক লৌহ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট |: 
ওুষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তামাশয়, শোঁথ, বা পাণড ও কামলা! প্রভৃতি পীড়া 
ইহার সহিত মিণিত হইলে, সেই সেই রোগনাঁশক ওষধ মিশ্রিতভাঁবে ব্যবস্থা 
করিবে। প্লীহরোগ গ্রহণীরোগের সহিত মিলিত হইলে, ছুশ্চিকিতত্ত হইয়! উঠে।:]' 

ঘি 
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সেই অবস্থার চিত্রকাদি ঘ্বত এবং গ্রহণীরোগোক্ত “কনকারিষ্ট” ও "তারি" 
গ্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ কর! আবশ্তক। 

প্রীহায় মুখক্ষত-চিকিৎসা ।_-মুখমধ্যে ক্ষত হইলে, খদিরাদি কিক! 
জলের সহিত গুলিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবে। বাব্লাছাল, বকুঙ্লছাল, জাঁমছাল, 

| গাবছাল ও পেয়ারার পাতাঃ পিদ্ধ করিয়া! এবং তাহাতে ফটকিরির চূর্ণ মিশ্রিত 
করিয়া গরম থাকিতে থাকিতে সেই জলঘ্বারা কুল্লী করিলে, মুখক্ষতের বিশেষ 
উপশম হয়। 

বেদন! চিকিৎম! |-_্রীহার স্থানে বেদনা থাঁকিলে, বন-আদা বাঁটিয়া 
তাহার প্রলেপ দিবে, এবং গোমুত্র গরম করিয়া! তাহার অথবা! গরমজলের শ্যেদ 

| দিবে। অল্প চাপ দরিয়া ফ্ল্যানেল উদরে বাঁধিলেও উপকার হইয়া থাকে 

পথ্যাপথ্য। --জীর্ণজরে যে সমস্ত পথ্যাপধ্য লিখিত হইয়াছে, গ্লীহরোগেও 
সেই সমস্ত প্রতিপালন কর! আবস্তক। ইহাতে সাঁধারণ ছুগ্ধ না দিয়া, তাঁহার 
সহিত ২।৪টা পিপুল সিদ্ধ করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে) তাহাতে গ্লীহারও 
উপশম হইয়া থাকে । সকলপ্রকাঁর ভাজাপোড়া দ্রবা, গুরুপাঁক দূব্য ও তীক্বীর্্য 
দ্রব্য ভোজন এবং অধিক পরিশ্রম, ধান্রি জাগরণ, দিবানিদ্রা ও মৈথুনাদি এই 

রোগে একেবারে নিষিদ্ধ । 

৬৩ কবিরাজি-শিক্ষা | 

যকত । 

নিদান ও লক্ষণ ।--প্রীহরোগের যে সমন্ত কারণ কথিত হুইয়াছে, যককৎ 
রোগও দেই সমন্ত কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । তত্তিম্স, অতিরিক্ত মদ্যপান, 

এবং অর্শ প্রভৃতি রোগে হঠাৎ রক্তআাব রুদ্ধ হওয়া প্রভৃতি কারণেও যরুৎ 
বদ্ধিত বা সক্কুচিত হইলে যকতর বিকৃতি ঘটিয়। থাকে । অবিরুত অবস্থায় হস্ত- 
স্পর্শে যক্কুৎ অনুভব কব! যায় নাঁ। কিন্তু বর্ধিত হইলে তাহ! টিপিকক স্পর্শ 
করিতে পারা যায়। যরুতের বিকৃত অরস্থায উস্থানে-দেদনা, মলরোধ বা এ 

বৎ অল্প অল্প মলল্রাব, সর্বরশরীর-_বিশেষতঃ চুর লীতবর্ণ, কাস, দক্িনীরি 
1 পরের নিমভাগ কযিয়া ধরা, এ স্থানে, উটীবেধধৎ, দাও উলিকে 
১ ও 
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সমুদ্দায দক্ষিণ অবয়বে বেদনা, মুখে তিজ্ঞান্বাদ, বমনবেগ বা বমি, নাড়ীর 

কঠিনতা, সর্বদা জরবোধ, এবং প্লীহরোগোক্ত অন্তান্ত লক্ষণসমূহও লক্ষিত হয়। এই 
রোগে রোগী দক্ষিণপার্খে শয়ন করিতে পাঁরে না। প্লীহরোগোক্ত লক্ষণ ভন্সাঁরে 

ইহাতেও বাতাদি দোষের আকা অন্ভব করিতে হয়। যক্কতৎরোগও অধিকদিন 

অচিকিৎন্ত অবস্থায় অবস্থিত থাকিলে পাওুঃ কামলা, ও শোঁথ প্রভৃতি অনেক 

উৎকট রোগ উৎপাদন করিয়া! থাকে । 

যকৃদুদর রোগ ।-_যক্কৎ অধিক বর্ধিত হইয়া, উদর পর্যন্ত বিস্তৃত ৃ 
হইলে, তাহাকে যরুছুদর কছে। উদর-রোগে তাহার বিস্তৃত লক্ষণার্দি লিখিত | 

ৰ হইবে। 
[চিকিৎসা ।--যককৎৎ রোগের সমুদায় চিকিৎসাই শ্লীহরোগের ন্যায়। 

ইহাতেও সর্বদা! কোষ্ঠ পরিফার রাখা আবশ্তক। ল্লীহরোগোক্ত সমুদায় ওধধই 

এই রোগে প্রয্মোগ করা যায় । তত্তিন্ন য্দরিলৌহ, যকতগ্রীহারি লৌহ, যকৃৎ- 

গ্লীহোঁদর লৌহ, যবক্ষর, মহাদ্রীবক ও মহাশঙ্বদ্রাঁবক প্রভৃতি উষধও অবস্থা 
বিবেচন। কবিয়! গ্রয়োগ করিবে । যকৃতের বেদন। নিবারণ জন্ত তার্পিণতৈপ 

মর্দন করিয়া, গরম জলের স্থেদ অথব! গোমুজ্র গরম করিয়া বোতলে পুরিয়! | 
কিংবা তাহ! দ্বারা ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া যকৎস্থানে স্বেদ দেওয়া কর্তৃব্য। বাই- 

সর্যপের প্রলেপ যরুতের বিশেষ উপকারী । গুলঞ্চ ও বিউলবণ সমভাগে গোমুত্রসহ 
বাটিয়া ও গরম করিয়া যকৃতের উপর প্রলেপ দিলে, ষরুতের বেন! :ও কঠিমতা 

নিবারিত হয়। | 

যুংরোগেও প্রীহরোগোক্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। 
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চির রাকা | 
| ংজ্ঞা ও কারণ ।--জর ও অতিসাঁর--এই উভর রোগ একই 
| সময্নে উপস্থিত হইলে, তাহাকে অরাতিসাঁর কে। ইহা একটা স্বতন্ত্র রোগ 

|| নে, কিন্তু ইহার চিকিৎস| বিধি শ্বতন্ত্র বলিয়াই ইছা ম্বতন্্রূপে নির্দিষ্ট হইস্সা 
| থাকে । জর ও অতিসারের যেসকল উৎপত্তিকারণ নির্দিষ্ট আছে, সেই সমস্ত 

| কারণ মিপিতভাঁবে সঙ্ঘটিত হইপেই জরাতিসার রোগ উৎপন্ন হয়। ' আও, 
| জরকালে অপথ্য সেবা! পিত্তকারক ভ্রব্য ভোজন, দুষিত-জলপান, দুষিত-বাযু- 
| সেবন এবং তীক্ষ বিরেচন প্রভৃতি কারণেও জরাতিসার উপস্থিত হইতে দেখা 

| যায়। যে সকল জরে পিত্তের প্রকোপ অধিক হইয়া! থাকে, তাহাতেও অরাঁতি- 
সার হইবার সম্ভাবল!। | 

চিকিৎসা । জ্বর ও অতিলার--এই উভয় রোগের মিলিত চিকিৎসা 

হুইবাঁর উপায় নাই ; যেহেতু জরনাশক সকল ওষধই প্রায় বিরেচক, এবং অতি- 

সারের সকল ওষধই মলবোধক $ সুতরাং জরনাশক ওঁষধ অভিসার বিরোধী এবং 

অভিসার নিবারক উধধ জরের বিরুদ্ধ। এইজগ্ভই ইহার চিকিৎসাবিধি' স্বতন্ত্র 
রূপে নিপ্দিষ্ট হইয়াছে । এই রোগে প্রথমতঃ মলবোধের চেষ্টা কঞ্কা উচিত 
নহে” তাহাতে কোষ্ঠসঞ্চিত মল রুদ্ধ হইয়া) অন্তান্ত উৎকট রোগ উৎপাঁধন করিতে 
পারে। কিন্ত যেসকল স্থলে অতিরিক্ত অভিসার জঙ্ত (রোগীর অন্ত অনিষ্টের 

আশঙ্কা বোধ হইবে, দেইসকল স্থলে মলরোঁধক ওুষধ. গ্রত্নোগই সৎপরামর্শ। 

সাধারণত: এই রোগের প্রথমীবস্থায় পাঁচক ও অগ্নিউদ্দীপক ওধধাদি প্রয়োগ 

করিতে হয়। ধনে একতোল ও শুঠ ১ একতোল! একত্র ৩২ বত্রিশ তোল! 

জলে সিদ্ধ করিয়া, ৮ আট তোলা" ধাঁকিতে ছাঁকিয়া তাহাই দিবসে ২৩ দুই 
] তিনবার সেবন করাঁইবে ; অথবা” হীবেরাদি, পাঠা্দি, নাগরাদি, গুড়ুচ্যাদি, 

| উদীরাদি, পঞ্চমূলাদি, কলিঙ্গাদি, মুন্তকাদি, ঘনারদি, বিষপঞ্চক, ও কুটি, 
| প্রভৃতি কাঁথ বিবেচনা পূর্ববক ব্যবস্থা করিবে। ইংাতেও ীড়ার উপশম ন! 

[ হইলে, রোগের অবস্থান্িসারে অনুপান-বিশেষের সহিত্ত ব্যোষাদি চূর্ণ, কলিঙ্গাদি 
গুড়িক ও মধ্যম গঙ্গাধর রং বৃহ নিন এবং িনিলির বটা, লিদ্ধ- 1 

$ 



সি অতিসার। ৬৩ ৮ 

| প্রাণেশ্বর রস, কনকুন্বর রস, গগনহুন্দর রস, আনন্দভৈরব ও মৃউসজীধনী রস, 

প্রতৃতি উধধ প্রশ্নোগ করা আবশ্তক। . | 
পথ্যাপথা ।--রোগী সবল থাকিলে, প্রথমতঃ উপবাস, তৎপরে উৎ- 

পলষট্কের সহিত যবাগু পাক করিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ দাড়িমের রস মিশ্রিত 
করিয়া প্রান করিতে দিবে । অথবা থইয়ের মণ্ড, যবের মণ্ড, পানিফলের.পালো, 
এরারুট..ও বালি থাইতে দেওয়। ধার । "এই অবস্থায় আমাদের “মপ্জীবন-খাগ্য* 

৷ অতিপয় উপকারী পথ্য । রোগী ছূর্বপ হইঝে. উপবাস নাঁ দিয় প্রথম হইতেই 
ূ রূপ লঘু পথ্য দেওয়া! আবশ্তক। পীড়াঁর স্রাস ও রোগীর পরিপাক-শুক্তির 
ৰ আধিক্যানুসারে ক্রমশঃ পুরাতন সুক্স-শাপলিতগুলের .অন্ন। মস্র দালের যুষ, 

বেগুন, ডুদুর ও ঠোঁটেকলাপ্রভৃতির তরকারী ? মাগুর, শিঙ্গি, কই ও মউরোলা 

গুভৃতি ক্ষুদ্রমতন্তের ঝোল; অবস্থা বিশেধে কোমল মাংসের রম, ছাগছুপ্ধ এবং 

শপ স্টপ সপ অপ উস 

ঠ 

স্পেস পিপি পি 

দাড়িম ও কীাচা-বেলপোড়া, প্রভৃতি এই গীড়ায় পথ্য প্রদান করিবে। পানের 

| জন্ঘ গরম জল শীতল করিয়া ব্যবস্থা করিবে। | 
নিষিদ্ধ কন্ম |-খশরুপাকফ ও তাক্ষবীরধয দ্রব্য, গোঁধুম, যব, মাষকলাই 

বুট, অড়হর, মুগ, শাক, ইঞ্ষু, গুড়, ভ্রাক্ষা, সারকদ্রব্য, তরল দ্রব্যের অধিক 
| পান, হিম, রৌদ্র বা অগ্নি-সন্তাপ, তৈলমর্দিন, ল্ান, ব্যায়াম, র্লাত্রিজাগরণ, মৈথুন 
 গ্রত্ৃতি এই পীড়ায় অনিই্কারক। ৰ 

ওপরই 

অতিসার । 

অতিসার-সংজ্ঞ। ।--যে- রোগে শরীরম্থ দুষিত রস, জল, দ্বেদ, মেদঃ, 
| মৃত, কফ, পিস্ত ও রক্ত প্রভৃতি ধাতুসমূহ মগ্রিকে মন্দীভূত করিয়া! মলের সহিত 

| মিশ্রিত এবং বাু কর্তৃক অধোভাগে প্রেরিত হইয়া অতিধাত্র নিঃনরণ হয়, 

| তাহাকে অতিসার কছে। এ 
| নিদান ।-_-গুরুপাক, অতিনগিদ্ধ, অতি-রুক্ষ, অতি-উষ্ণ, অতি-শীতল, 

অতি -তরঙা ও অতি কঠিন দ্রব্য ভোৌঞন ) ক্ষীর মতস্তাির স্যার সংযোগবিরুদ্ধ 
| োঞন, পূর্ধের আহার জীর্ণ ন! হুইতে পুনরায় আহীর, অপক-অন্ধ ভোজন, 

রি ২০ 
টি” 



এ 

পরস্পরকে 

নি 

৬৪ . কবিরাজি-শিক্ষা | 
৯ সপ 

কোন দিন বু কোন দিন অল্প আহার, অনির্দিষ্ট সময়ে ভোজন, যে কোন 

দ্রব্য অতিরিক্তপরিমাণে ভোঞ্জন, এবং বমন, বিরেচন) 'অনুবাহীল, নিরহপ ব। 

ন্নেহা্ি ক্রিয়ার অভিযোগ, অল্পযোগ অথব! মিথ্)াযৌগ॥ স্থাবর-ব্ষভক্ষণ ) তুষ্ট 

মগ্য বা দূষিত-্জলের অতিপান? অনভ্যন্ত ও অনিষ্ঠকারক আহার-বিহারাঁি ) 
খতু ব্যতিক্রম ; ভয়, শোক, অধিক জলক্রীড়া, মল-মুত্রাদির বেগধারগ, ও ক্রিমি- 

দোষ, এইসমস্ত কারণে অতিসার রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগ ছস্ব- | . 

ভাগে বিভক্ত) যথা-_বাঁতজ, পিত্তজ, কফজ, ভ্রিদোষজ, শোকজ ও অপক-রস- 
জাত। ছিদোষজনিত অতিসারে দুই দোষের মিলিত লক্ষণ ব্যতীত অপর কোন 

বিশেষ লক্ষণ গ্রকাশ পায় ন। বলিয়া, তাহ। স্বতন্তররূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। 

পুর্ববর্ূপ ।__সমুদ্বায় অতিমারেই বিশেষ লক্ষণ প্রকাশের পূর্বে হৃদয়ে, ; 

নাভিস্থলে, গুহথদনেশে, উদরে ও কুক্ষিদেশে সুচীবেধবৎ বেদনা, শারীরিক অব- | 

স্গতা, বায় ও মলের বিবন্ধতা, উপরাশ্মান এবং অপরিপাঁক গ্রত্ুতি পূর্ববরূপ | 

লক্ষিত হইয়! থাকে । 

বাতজ-লক্ষণ । --বাতজ-অতিসারে রক্ত ঝ! শ্তাববর্ণ, ফেনযুক্ত, রুক্ষঃ 

অপরিপক মল বারংবার অল্প অল্প পরিমাণে শবের সহিত নির্গত হুয়, এবং গুহাদ্বারে | 

বেদনা! হইয়া থাকে। 

পিত্জ লক্ষন ।---পিভ্তদ-মতিসারে গীত, হরি অথবা  োহিতব্ণর ৰ 

মল নিঃস্ত হয়) ইহাতে তৃষ্ণা, মুচ্ছা, দীহ, এবং গুশহ্দ্বারে জালা ও ক্ষত | 

হুইয়। থাকে । 

কফজ-লক্ষণ ।-কফঙ-অতিসারে শুর্ুবর্ণ, গা, কফমিশ্রিত, আম- 

গন্ধযুক্ত এবং গ্রীতল মল নিঃস্ত হয়। এই অতিসারে মলত্যাগকালে রোগীর 

শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে |: 

সন্নিপাতজ-লক্ষণ | -ত্রিদোষ অর্থাৎ সন্নিপাতজ অতিসারে উক্ত 

বাত্তজাদ্দি ত্রিবিধ অতিসারেরই লক্ষণলকল প্রকাঁশিত হয়, বিশেষতঃ ইহাতে |! 

নল শৃকরের চর্ব্বি অথবা মাংসধোঁত জলের স্থাঁয় হইয়! থাঁকে। এই বিদোধ ৃ 

অতিসার নিতান্ত কষ্টসাধ্য । 

শোকজ- লক্ষণ ।--কোন্রণ দুর্ঘটনাবশতঃ অতিমাত্ত শোকার্ত হইয়া ূ 

ঝল্লাহারা হইলে, শোকজ-বান্প-ওউত্ব!:কোষ্টে প্রবেশপূর্বক জধরাগ্লিকে মন্দীতৃত 
স্পা 

রঃ 

র্ 

সেও 



স্পপিপপীশিশীিসপী এ 

আতসার। ও ৬৫. ৮ 

এবং রক্তকে স্বস্থান হইতে চালি 5 করে ) তাহা হইতেই শোঁকজ 'অতিদার উৎপন্ন 

হয়। এই অতিসারে গুঞ্জাফল অর্থাৎ কুঁচের ন্যায় লোহিতবর্ণ রক্ত, মলমিশ্রিত 

অথবা! মলরহিত হইব, গুহ্দ্বার দিয়া নির্গত হয়। মলমিশ্রিত থাঁকিলে প্র রক্ত 

অতিশঙ় ছুর্ন্ধযুক্ত এবং মলশৃন্য হইলে নির্গন্ধ হইয়। থাঁকে । শোঁক ত্যাগ করিতে 
না পারিলে, এই অতিসারও ছুঃসাধ্য এবং কষ্টগ্রদ হইতে দেখা যায়। 

আমাতিসার-লক্ষণ __ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাকবশতঃ বাতার্দি দৌষ- 

তয় বিপথগামী হইয়া, মল ও রক্জাদি ধাতুসমূহকে দুষিত করে, এবং নানাব্র্ণ- 

যুক্ত অল্প অল্প মল বারংবার নিঃপারিত করিয়া থাকে । ইহাঁকেই আঁমাতিসার 
অর্থাৎ অপকরসঙজাত অভিসার কহে। এই অতিপারে মঙলত্যাগকালে উদরে 

অত্যন্ত কামড়ানি হয়। 

অতিসারে মল-পরীক্ষ। ।-_-দকলপ্রকার অতিদারেই যে পর্যন্ত 
| মল অত্যন্ত ছুরগন্ধযুক্ত ও পিচ্ছিল থাকে, এ"ং জলে শিক্ষিপ্ত হইলে ভুবিয়! যায়, 
ততদিন পর্যন্ত তাহাকে আম অর্থাৎ অপর অতিপার কহে। আর যখন মল 

 দূর্ন্বশুন্ঠ ও অপিচ্ছিল হয় এবং ভলে নিক্ষিপ্ত হইলে ভাপিয়৷ বেড়ায়, তখন 
তাহাকে পক্কাতিলার কহে। এই অবস্থায় চি ও দেহের লঘ্ভুতা লক্ষিত 

হহয়া থাকে। 

অসাধ্য ও সাওঞ্ঘ।তি ক-লক্ষণ ।--যে কোন অতিসাররোগে যদি 

মল নিগ্ধ, কুষ্ণবর্ণ, অথব। যকৃতখণ্ডের ন্যায় কৃষ*লোহিত বর্ণ, স্বচ্ছ, এবং ঘ্বৃত, 

তৈল, বসা, মজ্জ।, নিরস্থিপিষ্ট মাংস, ছুগ্ধ, দধি, অথবা! মাংসধৌত জলের স্তায় 

নীল-কৃষ্ণবর্ণ, কিংবা ঈষৎ কৃষ্ণারুণব্ণ, চিক্কণ, নাঁনাবর্ণ, কিংবা! ময়ুরপুচ্ছের স্তর 

বিখিধবর্ণের চন্ত্রকযুক্ত, ঘন, শবগন্ধের গায় ছুর্ন্বযুক্ত, মন্তিষের স্তায় বর্ণযুকত, 

সুগন্ধ, অথথ পচাগন্ধবিশিষ্ট) অথবা পরিমাণে অধিক হয়, তাহা হইলে সেই 
রোগীর মৃত্যু ঘটিন্। থাকে । যে অতিসাররোগে তৃষ্ণ, দাহ, অন্ধকারদর্শন, 

শ্বাস, হিকা, পার্ল, মুচ্ছা; চিত্তের অস্থিরতা, গুহমধ্যে বলির পাক ও প্রলাপ 

প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশিত হয়, তাহাও অসাধ্য । অথবা যে অতিমাররোগে গুহ্ঘার 

সংবৃঙ ইয় না, যাহাদের ধল ও মাংস ক্ষীণ হইয়। বার, এবং যাহাদের গুহদেশ | 

পাকিলেও শরীর গ্লীতল থাকে, তাহাদের সেই অতিসাররোগও অসাধ্য । প্রবল | 

অতিসাঁর বিনাঁচিকিৎসায় সহসা নিৰৃন্ধ হইলে, তাঁহাও অসাধ্যবক্ষণ। এইসকল | 

এগ 
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লক্ষণ প্রকাশিত হইবে» বালক, বৃদ্ধ বা যুঝা কাহারও জীবনের আশ! করা 
যায় না। 

রক্তাতিপার ।--এই সমস্ত অতিসার ব্যতীত “্রক্রাতিসার” নামক 
আর একপ্রকার অতিসার আছে'। পিস্তজ্-অতিসার উৎপন্ন হইলে, অথবা! উৎপন্ন 
হইবার অব্যবহিত পূর্বে যদি অধিক পিতকর দ্রব্য ভোঙ্ধন কর! যায়, তাহা! 
হইলে এই অভিসার ভ্বপ্িয্। থাকে । ইহাতে মলের সহিত মিশ্রিতভাবে রক্ত 
অথবা কেবল রক্তই নিঃসারিত হয়) অন্ান্ত অতিমারের প্রাচীন অবস্থাতেও কখন 
কখন মলের সহিত অল্প রক্ত নিঃস্থত হইতে দেখা যায়। ূ 

আরোগ্য-লক্ষণ ।--অভিসার সম্পূর্ণরূপে নিবৃক্ হইলে, সৃন্রত্যাগকালে 
বা অধোবাষুর নিঃসরণকালে মলভেদ হয় না, এবং অগ্নির দীপ্তি ও কোষ্ের লঘুতা 
প্রতৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ্ 

অ'তমারে ধারক ওুঁষধ ব্যবচ্ছার নিয়ম ।- কোন অভিসারেরই 
অপক অবস্থার ধারক ওঁষধ প্রয়োগ কর! উচিত নহে । অপক্া বস্থায় ধারক 

ও প্রযুক্ত হইলে, দোষস্কল রুদ্ধ হইয়া, শোথ, পাও, গ্রীহা, কুষ্ঠ, গু, জর, 
দণ্ডক, অলমক, নামান, গ্রহণী এবং অশঃ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপুদন 

করিতে পারে; এইজন্ত আমাতিসারের চিকিৎস! হ্ৃতন্ত্ররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
কিন্তু যেসকল স্থলে দোষ অতিমাত্র প্রবল হইর়। অতিরিক্ত মলশ্রাব করায়, 

এবং তজ্জন্ত রোগীর ধাতু ও বলাদি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে দেখা বায়, সেমকল 
স্থলে অপকাবস্থাতেই ধারক উুঁধধ প্রয়োগ করা আবশ্ক | নিতান্ত শিশু, বুদ্ধ ও. 
দুর্বল ব্যক্তিদিগেরও অপকাতিসারে ধারক ওষধ প্রয়োগ করিতে হয়; নতুবা 

সহস। তাধাদের বলক্ষয় হইলে, অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। 

আমাতিসারে চিৰ্কিছস। '-_আমাতিসারে অর্থাৎ অতিসারের .অপক্ক 
অবস্থায় আমশুল ও মলের বিরদ্ধতা-নিবারণ, এবং দোষের পরিপাক ও অগ্নির 

' দীপ্তিমাধন জন্য ধনে, শুঁঠ, মুতা, বালা ও বেলপু'ঠ, এই ধাঁন্যপঞ্চকের ক্কাথ 
সেবন করাইবে; কিন্ত পিত্ত অতিসারে এ পাচটা দ্রব্যের মধ্য হইতে শুঠ বাদ 
দিয়াঃ অপর চারিটা দ্রব্যের কাথ প্রয্নোগ করিতে হয়; উদদরে বেদনা এবং তৃষণ! 
থাকিলে, শু'ঠ, আত্তইচ ও মুতা, এই তিন দ্রব্যের, অথব| ধনে ও শঁঠ এই'ছুই 
দ্রব্যের ক্কাথ প্রয়োগ করিবে? ইহাদ্বারা অপক দোষের পরিপাক এবং অগ্নির 

রিটন পাপ 
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দীন্তি হইয়া থাকে। এরই অবস্থায় অন্ধ অল্প গুটুলে মল নির্গত হইলে, এবং 

উরে কামড়ানি থাকিলে, হরীতকী ও পিপুল, জলের সহিত বাঁটিস়া, ঈষদুষণ 
করিয়।, একাঠ্ঠানুসারে মাত্রীবিবেচনা পূর্বক সেবন করিতে দিবে। ইহা বিরেচক 
ওষধ। আকনাদ্দি, হিঙ্থুঃ বনযমানী,, বচ, পিপুল» পিপুলমুল, চই+ চিতামূল, 

শ'ঁঠ ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাঁগে একঝ্স মিশ্রিত করিয়া, /* এক 
আনা পরিমাণে কিঞিৎ গ্ররমজলের সহিত সেবন করাইলে, অথবা এরূপ মাত্রায় 

শুঠ্যাদদি চূর্ণ ও হ্রীতকীচুর্ণ প্রয়োগ করিলে, আমাতিসারের উপশম হয়। 
২০ কুড়িটী মুত ওক্নে যত হইবে, তাহার ৮ আগুণ ছাঙ্বহুগ্গ ও ছাগদুপ্ধের 
৪ চারিগুণ জল একত্র পাক করিয়া, ছুঞ্কভাঁগ অবশিই থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই ছু 
পান করাইলে, আমদোঁষ ও তজ্জন্ত উদরের বেদনাদি বিন হয়। পিপ্পল্যাদি,, 
বৎসকাদি, পথ্যা্দি, ষমান্তাদি, কলিঙ্গাদি ও ব্র্যষণাদি প্রভৃতি পাচন এই 

অবস্থায় গ্রযোজ্য । ূ 

পক্কাতিসারের চিকিৎস। 1-_আমাতিসারের আমদোষ প্রশমিত 
হওয়ার পরে, প্রথমতঃ পূর্ববোত্ত পকাতিসারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে কি না, 

তথ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পক্কাতিসারের লক্ষণ প্রকাশিত হুইলেই বাতা্ি 
দোষের অবস্থা বিবেচনা করিয়। তদন্থুসারে চিকিৎসা করিবে। 

বিভন্নদোষজ অতিপার-চিকিৎসা ।-__বায়জনিত-মতিণারে পৃতি- 
কারি, পথ্যার্দি ও বচাঁদি কষায় প্রযোজ্য । পিত্তজ-নতিসারে মধুকাদি, বিব্বাদি, 
কট্ফলাদ্দি, কঞ্চটাদি) কিরাততিভদি ও অতিবিষাদি পাচন প্রয়োগ করিবে। 

শ্লেম্মজ-অতিসারে পধ্যাদি, কৃমিশত্রাদি চব্যাদি পাচন, এবং পাঠাদি চুণ, 
হিঙ্গাদি চূর্ণ, বর্ব,লাদি যোগ, ও পথ্যাদি চূর্ণ ব্যবস্থা করিবে। ত্রিদোষজ 
অতিসারে সমঙ্গাদি ও পঞ্চমূলীবলাদি কষায় ব্যবস্থের। শোকজ ও ভন্মজনিত 
অতিসারে বাতজ-অতিসারের স্তায় চিকিৎসা করিতে হয়; তত্িন্ন পৃশ্নিপণ্যাদি 

| কথায়ও শোকজ-অস্ষিসারে প্রয়োর্গ করা যাঁয়। পিতশ্লেক্সাতিসারে মুক্তাদি, সমঙ্গাদি 

ও কুটজাদি পাচন? বাতঙ্গেম্সাতিসারে চিত্রকাদি পাচন, এবং বাতপিত্।তিসারে 
৷ কলিঙ্গাদি কক্ক প্রয়োগ করা৷ কর্তব্য । 

ৃ রক্তাতিসারের চিকিুনা ।---রক্তীতিসারে আমশূল এবং মলের 
 বিবন্ধতাঁ থাকিলে, কীঁচ। বেলপোঁড়া গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, ২ ছুই 

রী এ 
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তোলা আঁদাজ মাত্রায় খাইতে দিবে। শঙ্লকীমূলের ছাল, কুলছাল, জামছাঁল, 
পিয়াল ছাল, আমছাল, অথবা অঞ্জুনছা'ল বাঁটিয়া, দুগ্ধ ও মধুর সহিত সেবন 
করিতে দিবে । কচি দাড়িমফলের থোলা ও কুড়চির ছাল--প্রতোক ১ একতোলা, 

৩২ বত্রিশতোঁল! জলসহ সিদ্ধ করিয়।, ৮ আট তোল! থাঁকিতে ছীঁকিয়া, তাহার 

সহিত %* দুই আন! মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। আম, জাম ও 
আমলকীর কচিপাত৷ একত্র থেঁতো৷ করিয়া তাহার বস ২ দুই তোগা মধু ও 

ছাঁগন্বপ্ধের সহিত সেবন করাইবে।. কাটান'টের মূল ৩ তিন মাষা, চাউলধৌত 

জলের সহিত বাঁটিয়া, তাহাতে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। 
রু্তিল বাঁটিয়, তাহার চারিভাগের একভাগ চিনি মিশ্রিত করিয়া, ছাঁগ- 
'ছুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে । বটের ঝুরি, চাঁউগ্লরধৌত জলের সহিত পেষণ 
করিয়া, ঘোঁলের সহিত পান করাইবে। ৩৪ তিন চাক্সটা 'আায়াপানের বা 

কুকৃশিমার পাতার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া! সেবন করাইবে। কুড়চিছালের ক্কাথ 

্রস্তত কবিয়া, সেই ক্কাথ পুনর্ববার পাঁক করিতে হইবে; এবং ঘনীভূত হইলে, 
তাহাতে আতইচচুর্ণ % দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, প্রবল রক্তাঁতি- 
সার এবং অন্তান্ত অতিসা'র নিবারিত হয়। কুড়চিছাল ৮ আটতোলা /১ এক 

সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া! ৮ আটতোলা থাকিতে ছাঁকিয়া কাইবে;) এইরূপে 

স্বতন্ত্রভাবে দাঁড়িমফলের খোলার কাঁধ প্রস্তত করিতে হইবে; পরে উভয় ক্কাথ 
পুনর্র্বার একত্র পাঁক.করিবে। ঘন হইলে, তাহাই ১ এক ভোলা মাত্রায় ঘোলের 
সহিত প্রয়োগ করিবে। 

গুহাদ্বারের বেদনা-নিবারণ | _-মলদ্বারে অত্যন্ত বেদন। থাকিলে, 

অহিফেন ৪ চারি রতি) খদির ৪ চারি রতি ও ময়দা! আট রতি, একত্র ত্বুতসহ 

বর্তী গ্রস্তত করিয়া, এক একটী ছইঘণ্ট৷ অন্তর গুহ্দ্বারে অঙ্ুলি দ্বার! প্রবেশ 

করাইয়া দিবে। গেঁড়ি অর্থাৎ গুগ্লি দ্বৃতে ভাজিয় তাহার স্বেদ দিলেও বেদনার 

আগত শান্তি হুইয়! থাকে। | 

জীর্ণাবস্থায় চিকিৎসা ।---সমুদবা় অতিসাঁরের জীর্পাবস্থায়, অর্থাৎ যে 
স্মক্নে আমদোষ পরিপাক পাঁইরা যাঁয় বেদনার শাস্তি হয়, জঠরাগির দীপ্তি হয়, 

অথচ নাঁনাবর্ণের মল নিঃসৃত হইতে থাকে, নেই সময়ে, বংসকাদি পাচন,' কুটজ- 

গুটপাক, কুটজলেহ, কুটঙ্াষ্টক ও ফড়ঙ স্ব প্রস্ৃতি প্রয়োগ করিবে। সেই 
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রি অতিসার। | ৬৯ 

অবস্থায় কুড়চির ছাল, মুতা, শু'ঠ, বেলণ্ড'ঠ, গঁদ, সৌহাগার খই, খদির ও মোচরস, 
প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা এবং অহিফেন ॥* অর্থ তোল! একত্র মিশ্রিত করিয়া, 
এক আন! মাহা আয়াপানের কাঁথ বা শীতলজলদহ দিব?ল ৩ তিনবার সেবন 

করাইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। 

প্রবল অতিসারে মলভেদ-চিকিৎস| ।স্্প্রবল অতিসারে মলভেদ 
। রুদ্ধ করিবার জন্ত জলের সহিত আঁমলকী বাঁটিয়া, তাঁহাদ্বার৷ নাভির চারিপার্থে 

 আঁলবাঁল করিয়! অর্থাৎ আল্ দিয়া, মধ্যস্থল নির্ল আদার রসে পূর্ণ করিবে ) 
| ইাধারা প্রবল অতিসীর-বেগ গ্রশমিত হয়, এবং বেদনারও শাস্ত হইয়। থাকে। 

জাঁয়ফল বাঁটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, অথবা! আমের ছাল কাজিতে বাটিয়া 

| তাহার প্রলেপ দিলেও খীরূপ উপকার পাঁওয়! যায়। মাঁজুফল চূর্ণ ৫ পাঁচ রতি, 
অহিফেন | সিকি রতি, গঁদচূর্ণ ৫ পাঁচ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, প্রত্যেক 

দাঁষ্তের পর এক একবার জলসহ সেবন করাইবে। দাস্ত বন্ধ হইলে, দিবসে 
| একমাত্র মাত দিবে। অতিসারের সহিত বমন উপ থাকিলে, বিন্বা্দি ও 

. | পটোলাদি পাচন ব্যবস্তথেয । 
ূ উপদ্রেব-চিকিতস1 |-২-বমনঃ তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রৰ 

থাকিলে, প্রিয়ঙ্গণাদি, জঙ্াঁদি, হ্রীবেরাঁদি ও দশমূল-শু্ঠী, প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। 

শুহদ্বারে দাঁছু থাকিলে, পটোলপত্র ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া, সেই জলদ্বারা অথবা 
উঞ্ণ-ছাগছুপ্ধবারা গুহাদ্বারে সেক দিবে, এবং পটোলপত্র ও যষ্টিমধু ছাগ্গহুগ্ধের সহিত 

বাটি গুহ্দ্ধারে প্রলেপ দিবে । 

ূ প্রযোজ্য উষধ ।---কখিত সর্বপ্রকার 'অতিদারেই দৌষের ও রোগীর 

| বলাঝল বিবেচনা করিয়। অনুপাঁনবিশেষের সহিত নাঁরাঁয়ণ চূর্ণ, অতিসারবারণ- 

| রস, জাতীফলাদি বটিকা, প্রাণেশ্বর রস, অমৃতার্ণব ভুবনেশ্বর, জাতীফলরস, 

ূ অভয়নৃসিংহ, আনন্দভৈরব, কপ্ুুররস, কুটজীরি&ই ও অহিফেনাসব গ্রভৃতি ওষধ 
| প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা ভিন্ন গ্রহণীরোগোক্ক .কতিপয়্ ওষধ বিবেচনাপূর্বক 

প্রয়োগ কঃ যাইতে পারে। 

গথ]পথ্য ।--.অপক অতিপারে , লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাসই প্রশত্য। 

দুর্বল অতিসার-রোগীকে উপবাস ন! দিয়া লুপথ্য দেওয়া আবশ্যক । খইয়ের 
ছাতু ভলদবারা গ্রব করিয়া! অথব! অলস সাণ্ড, এরারুট, বালি, পানিফলের 

টি. 

পপ 

পচ সপ জর 

পরী ছানি 
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পালো, কিংবা ভাতের মণ্ড ও বের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া দিলে, তাহ বিশেষ 

লঘুপত্য হয়। এই সমস্ত পথ্য অপেক্ষা ওধধবিশেষের সহিত ববাগু সিদ্ধ করি 
থাইতে দিলে, তাহাতে অধিক উপকার পাঁওয়া-বায়। শালপাঁণী, চাকুল্তল, বৃহতী, 
কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, বেলশু'ঠ, আকনাদী, ওঠ ও ধন এই সকল 

দ্রব্যের কাঁথের সহিত যবাগু গ্রস্তত করিয়া, সকল প্রকাঁর অতিসারেই তাহা | 
পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন পিত্রঙ্ে্াতিসারে শীলপানী, বেড়েলা, 
বেলশু'ঠ ও চাকুলেঃ এই সফল দ্রব্যের ককাথ; অথবা ধনে ও শু'ঠ উভয় 
দ্রব্যের কাঁথ এবং কফাঁতিসারে পিপুল, পিপুলমুল, “চই, চিতামুল ও শু$, 
এই সকল দ্রব্যের ক্কাথের সহিত ববাগু প্রস্তুত করিয়! পথ্য প্রদান করিবে। 
গল্পম জল শীতল করিয়া! সেই জল পাম করানই উচিত। অত্যান্ত পিপ্নসাবশতঃ 

বারংবার জলপান করিতে চাহিলে, ধনে ও বালা এই উন্ভয় দ্রব্যের সহিত 

জল সিদ্ধ করিয়া, সেই জল পান করিতে দিবে? তাহাতে ভূষণ, দৃহি ও 
অতিন্লারের শাস্তি হয়। পকাতিসারে পুরাতন সুক্ম শালিতঙ্লের অন্ন, মন্থর- 
যূষ, পটোল, বেগুন, ডুমুর, ঠটেকলা, থুলকুড়ি ও গন্ধভাছুলে প্রভৃতির তরকারী $ |" 

কই, মাগুর, শিঙ্গি ও মউরোল! প্রভৃতি ক্ষুদ্র মতন্তের বোল) ঘোল এবং 

চুণের জঙের সহিত ছুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, খথবা অতিসারনাশক দ্রবোর 
সহিত বিদ্ধ করিক্পা সেই ছুগ্ধ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া উচিত। অতিশয় জীর্ণ 
অতিসারে কেবল ভুগ্ধও উপকারী । রজ্গাতিসারে গোন্ছুদ্ষের পরিবর্তে ছাঁগছুপ্ধ 
ব্যবস্থা করিবে, তাহাতে বিশেষ উপকার দরিয়া খাকে। কাচা 'বেলপোড়া 

বা বেলের মোরববা, দীড়িম, ফেব্তর ও পাঁনিফল প্রভৃতি জীর্ণাতিসাঁরে ভোজন 
করিতে দেওয়া যায়। 

নিষিদ্ধ কর্ম ।-_ জরাতিসাক্ষের পথ্যাপখ্যে যে সমত্ত আহার-বিহারাদি 

নিষেধ করা হইয়াছে, অতিসাঁর প্লোগেও সেই সমস্ত নিষিদ্ধ। তবে রোগী 
ধঙ্গবান্ থাকিলে, ২৩ দিল অন্তর গরম জগ রদ করিয়া তাহাতে ন্নান ফরান 
নি পাঁরে। 
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৪ ০০১৭১ 
আমাশয় বা প্রবাহিকা। ৭১ নর 

সা 

পি পা ৮ অর হর হা পা নি এগ, হিরন কর পর এরা, ররর এরা 

প্রবাহিক। (আমাশয় রোগ )। 
নিদান ।-_ দুষিত, শীতল ও আরজ বাঁয়সেবন, আর্ডর্থানে বাস, অপরিষ্কত 

কি 

| জল পান, গুরুপাক, উ্রবীধ্য ও বাযুজনক দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে |. 

ৃ ভোজন, অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং অধিক মগ্ঠপাঁন প্রভৃতি কারণে প্রবাহিকা 

| রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগে কুপিত বাঁযু বারংবার অল্প অল্প পরিমাণে |' 

মঙ্গের সহিত কফ নিঃসারিত করে ) তাঁহার নির্গমকাঁলে অত্যন্ত কুম্থন করিতে 

হয়, এবং নাভির নিকট কর্তৃনবৎ বেদন! অন্গভৃত হইয়া থাকে । প্রথমতঃ ইহাতে | 
শ্েশ্ষড়িত অত্যন্ত দুরগন্ধময় আঠাল মল নিঃহ্ত হইয়া থাকে ; পরে তাহার 

সহিত ক্ষন্তও নিঃস্থত হয়। তত্তি্ন অর, ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসাঁধিক্য, উদরে কর্জন- 

বত বেদনা, জিহ্বা মলাবৃত, বমন বা বমনেচ্ছা, মূত্র অল্প ও লালবর্ণ, মুত্রত্যাগ, 
কালে যন্ত্রণা, মুখমণ্ডল স্নান ও চিন্তাবুক্ত, জিহ্বা শু এবং লাল, পাটল বা কৃষ্ণবর্ণ, 

নাড়ীগতি ভ্রুত ও নাড়ীর ক্ষীণতা৷ প্রভৃতি লক্ষণও কখন কখন প্রকাশ পাঁইতে 

দেখা যায়। মলনিঃসারণ কালে অতিমাত্র গ্রবাঁহণ অর্থাৎ কুম্থন করিতে হয় বলিয়া, 
শি পি 

এই রোগের নাম প্রবাহিকা। চলিত কথাঞ্জ ইহাকে “আমাশয়” এবং রক্তমিশ্রিত 

হইলে “আমরক্ত” কছে। 

দোষভেদে লক্ষণ |---বিরুদ্ধ 'মাহার-বিহার প্রস্ৃতির পার্থক্য অন্সারে, 
বাতাদিদোধত্রয় এবং রক্ত কুপিত হইয়া, এই ঝোগ উৎপাদন করে। প্লেহপদাথ 
সেবনে কফজ, রুক্ষপ্রব্য সেবনে বাতজ, এবং উঃ ও তীক্ষদ্রব্য সেবনে পিত্জ 

প্রবাহিকা উৎপর হয়। বায়ুজনিত প্রাবাহিকাঁয় উদরে অত্যন্ত কামড়ানি, পিত- |. 
জনিত হইপে গান্রে ও গুহাদেশে অতিশয় জালা, কফজনিত হুইলে অধিক কফ- 
মিশ্রিত মল নিঃসরণ, এবং রক্তজনিত হইলে রক্তমিশ্রিত মল নির্গম হইয়া থাঁকে। 
পীড়ার পরব অবস্থায় অতিসারের অনেক লঙ্গণ প্রকাশ পাইতে দেখ! যায়। 

ইহার 'অপক & পকাবন্থা অতিসারোক্ লক্ষণাছুসারে দিশ্চয় করিবে। 
চিকিশুসা। ।-_-সাধারথতঃ এই রোগের চিকিৎসা-বিধি প্রায়ই অতিসার 

চা পপ শা লাস পদ শা 

রোগের স্তায়।. অতএধ বিবেচনা পূর্বক সেই সমপ্ত পাচন ও গুধধাদি এই |. 
রোগেও ব্যবস্থী করিবে। তত্ির আরও কতকগুলি বিশেষ ওষধ ইহাতে ব্যব্থা 

করা ঘাইতে পারে :_-একবৎসরের- অনধিকবয্ক তেতুল-চারার মুল %* ছুই ৃ 



স্পস্ট প্পপ 

কবিরাজি শিক্ষা। ও ও দূ 

আন! হইতে ।* চারি আনা মাজার ঘোলের সহিত বাটিগা, দিবসে ৩৪ তিন চারি- 

বার সেবন করাইবে ; আমরুলের রস ২ দুই তো! মাত্রায়, অথবা ২ ছুই তে।লা 

ক্েতুলের চারার কচিপাতা, ৩২ বন্িশতোলা জলসঙ. সিদ্ধ করিয়া, ৮ আটতোলা 

থাকিতে ছাকিয়া, সেই ক্াথ পান করাইবে। কচি দ্রাড়িমের বা দাড়িম পাতার 

রস, আয়াপানের রস, কীচড়াদাদের রস, কালাকপূরের রস, এবং কুড়চি 
ছালের রস ব! কধকাথ এই রোগে বিশেষ উপকারী । কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় 

কুড়চিছাল দেওয়া উচিত নহে। পিপুলচুর্ণ ॥ অর্দধতোলা অথবা মরিচচুর্ণ 

1০ চারি আনা অর্দপোয়া %ৎ দুগ্ধের সহিত সেবন করাঁইলে নূতন ও পুরাতন 

প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয়। কচি-বেলপোঁড়ীর শস্ত ও খোসাতোলা তিল 
সম্ভাগে দধির সহিত সেবন করাইবে। কচিবেঞপোড়ার শস্ত ২ ছুই তোলা, 

ইক্ষুগ্ডড় ১ একতোঁল1, পিপুলের ও শু'ঠের চূর্ণ -০ চাঁরি আনা, এবং অল্প তিলতৈল 
একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। আকন্দমূলেব ছাঁল চূর্ণ ৫৬ পাঁচ ছক 

রতি মাত্রীয় সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়। কুড়চর ছাল, ইন্দ্রযব, 
মুতা, বালা, মোচরস, বেলগুতঠ, আতঙঈটচ ও দাড়িমফলের খোলা, প্রত্যেক । 
1০ চারি আনা ৩২ বত্রিশতোল! জলদহ সিদ্ধ করিয়া, ৮ আটতোল৷। থাকিতে 
ছাঁকিয়৷ পান করাইবে। আঁমাশয়ের প্রথম অবস্থায় এরগুতৈল ১০ অর্ভছটাক, 
অহিফেলাসব ১০ ফোঁটা ও জল /০ এক ছটাঁক, একত্র মিশ্রিত ফরিয়! গ্রতাহ 

একবার সেবন করাইয়া, পরে কিছুদিন পর্য্যন্ত শু'ঠচুর্ণ ২ দুই রতি, কুড়চিছা'লমুর্ণ 
৮ আট রতি, গঁদচূর্ণ ৪ চারি রতি ও আফিং 3 অর্ধরতি একত্র মিশ্রিত করিয়া, 

দিবসে তিনবার সেবন করাইলে, আমাশয় রোগ নিবারিত হয়। শ্বেতধুনাচুর্ণ, 
ও চিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়াঃ %০ দুই আন] মাত্রায় সেবন করাইলে, 
আমাশয়-রোগ সত্তর প্রশমিত হইয় থাকে । 

উদরের বেদন! নিবারণ 1--:উরের বেদনা নিবারণ জন্য তার্পিণ- 

তৈল উদরের উপর মালিশ করিবে; অপণা শেওড়াপাতা ২ ছুইতোলাঃ কচি 

কাঠালি কলা ২ দুইটা (খণ্ড খণ্ড করিয়1), 'মাতপ চাল ২ ছুই তোলা ও 

জল ।* একপোয়৷ একক্র প্রস্তরপানে মর্দন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে 
সেই জলের মিকি অংশ একটা পিত্তপ্লপাত্রে অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিয়া, তাহার 

| অপ্ধভাগ অবশিষ্ট রি নামাইপা সেবন করাইবে ) এইরপে, তিন ঘণ্টা. 

৯ ৃ রাযি টিডিনিিনাড। 
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অন্তর দিবসে চারিবার সেবন করাইলে, উদরের বেদনা প্রশমিত হয়। রোগের 
ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অতিলার ও গ্রহণীরোগোক্ত অস্তান্ত উষধও 

এই রোঁগে প্রয়োগ করিবে। 

পথ্যাপথ্য ।--:এই রোগে অতিনার রোগের ন্তায় সমন্ত পথ্যাপথ্যই 
প্রতিপালন করিত হয়। প্রাচীন রক্তামাশয়ে জরাঁদির সংশ্রব ন! থাকিলে, 

মহিষের দধি অথবা এ দধির ঘোল খাওয়ান যাইতে পারে; তাহাতে বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায় । 

গ্রহণীরোগ । 
শিদান ।---অতিসার রোগ নিবৃত্ত হওয়ার পয়ে; অগ্নিবল উত্তমরূপে বুদ্ধি 

পাইতে না৷ পাইতেই যদি কোনরূপ কুপথ্য সেবন করা হয়, তাঁহ। হইলে জঠব্াগ্নি 
অধিকতর দুর্বল হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করে। তৎপরে “অগ্রিমান্দ্য 
প্রভৃতি কারণবশতঃ বাঁতারদি দোঁধ কুর্পিত হইয়। এ দূষিত গ্রহণী নাড়ীকে অধিক- 
তর দূষিত করিয়া দেয়। এই অবস্থায় কখন অপন্ধ ভূক্ত দ্রব্য মলদ্বার দিয়া 

বারংবার নিঃহৃত হয়, কখন বা একবারে মলবন্ধ হইয়া যাঁয়। সকল অবস্থাতেই 

উদরে বেদন! অনুভূত হইয়! থাকে । এই রোগকে গ্রহণীরোগ কহে। গ্রহণী- 
'নাড়ী অর্থাৎ পাকাশয় দুষিত হইয়া এইরোগ উৎপর্ হয় বলিয়। ইহার নাম গ্রহণী- 
বোগ্ হইয়াছে । অতিনার রোগ থাকিতে থাকিতে, অথবা অতিসার পোগ না 

হইয়াও একেবারে গ্রহণীরোগ উৎপন্ন হইতে পারে। 

পূর্ববরূপ | - গ্রহণীরোগ প্রকাশ পাইবার পুর্ধবে অধিক তৃষণ, আলন্ত, 
দুর্বলতা, শরীরে, ভারবোধ এবং অগ্নিধান্দ্ক্তম্ আহারের অক্্পাঁক অথবা বিলগ্ছে 

পরিপাক প্রভৃতি পূর্বরূপ প্রকাশিত হয়। 

_ স্তজ গ্রহ্ণীরোগ ।--কটু, তিক্ত, কষায় ও রুক্ষ দ্রব্যের অতিশয় 

ভোজন, সংযোগ'দিত।রা বিরুদ্ধ দ্রব্যের ভোক্জন, অথবা অল্পভোজন, উপবাস, 

আধিক পণপর্ধ্যটন মলমুত্রা্দির বেগধারণ ও অতিরিক্ত 'মথুন প্রভৃতি কারণে 

বায়ু কুপিত হইয়া পাচকাঁগ্সিকে দুষিত করে? তাহা হইতেই বাঁতজ্জ গ্রহণীরোগ্ন 

$._ টির রিিিএরিউটিররিরির়ািনীরীতী.. 
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উৎপন্ন হুয়। ইহাতে তূক্তত্রব্য অতিকষ্টে পরিপাক পাইয়। আন্ন্সৈ পদ্সিগত হয়) 
এবং শরীর রুক্ষ; কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক) ক্ষুধা তৃষা ও দৃষ্টিশক্কির হীনতা।) 'কর্ণমধ্যে 

তে ভে! শব্দবোধ ) পারব উরু, বজ্ষণ (কুঁচকি) ও গ্রীবাদেশ প্রভৃতি স্থানে 

বেদন1; বিহ্চিকা অর্থাৎ যুগপৎ ভেদ ও ৰমন, অথবা কখন তল, কখন বা 

শু, অপ অল্প ব! ফেনযুক্ত অপদ্ষ গলের অতিকষ্টে বাঁরংঘার বা বিক্ম্বে নির্গমন ) 
মলনির্গমকাগে সশব্দে বাষু-নির্গম ? হৃদয়ে বেদনা, শারীরিক কৃশতা! ও হুর্বালতা, 

মুখের বিরদতা ; গুহাদেশে কর্তনবৎ গীড়া, মধুরাঁদি সকলরসমুক্ত প্রব্য তোজনে 
আঁকাঁজ্ষা ; মনের অবসন্নতা ও শ্বাস কান প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে । 
এইরোগে তুক্তদ্বব্যের পরিপাঁককালে অথবা পরিপাক হইলে পেট ফাঁপে; কিন্ত 
আহার করিলে ক্রমশঃ তাহার উপশম হইয়। থাঁক। ইহাতে বাত, গুল, হৃদ্রোগ 

অথব! ল্লীহরোগ হইয়াছে বলিয়। রোগীর মনে আঁশঙ্ক। জন্মে । 

পিত্ত গ্রহণীরোগ ।--"অঙ্ন, লব, কুরসযুক্ত, অপক, বিদাহ অর্থাৎ 
যে সকল দ্রত্ের অল্নপাক হুয়--0েই সকল স্রধ্য এবং তীগ্ ও উষ্ণবাধ্য ভধ্যের 

ভোজনত্বারা পিত্ত প্রকুপিত ফ্ইরা, জঠরাগির নির্ববাগণপূর্ব্ষ পিতজ গ্রহ্ণীয়োগ 

উৎ্পার্ন করে। তাহাতে দূরগন্বযুক্ত অল্লোদগপ্ন, হৃদয়ে ও কণে দাহ, অরুচি, 
পিপাসা, নীল বা গীতবর্ণযুক্ত তরগ মলম্রাব হয়, এবং রোগীর শরীর পীভর্ণ 

হইয়া থাকে । 

গ্লেখ্দ গ্রহণীয়োগ 1-.. অতিশয় গুরুপাক, ল্িগ্ধ) শীতঙঃ পিচ্ছিল ও. 

মধুরাদি বরসযুক্ত দ্রব্যের অতিভোজন, অধিক পরিমাণে ভোজন এধং দিধা- 

ভোজনের অব্যবহিতকাল পরেই শয়ন প্রস্ৃতি কারণে কফ গ্রকুৃপিত হইব়া, 

জঠরাঁমিকে বিনষ্ট করে; তাহাতে গ্লেক্সজ গ্রহণীরোগ উৎগন্প হয়। এইরোগে 
তুক্ষদ্রব্যের অতিফষ্টে পরিপাক, শ্লেশ্সতবারা মুখলিগ, মুখমধ্যে মিষ্টাস্বাদবোধ, 

কোনরূপ ঘনভ্রবান্বারা যেন হৃদয় পূর্ণ রহিকাছে--এইরূপ অন্থুতব, দুর্বলতা, 

আন্ত, বমনবেগ, বমি, অরুচি, কান-নিষ্ীবন, গীনস, উদরের স্তষ্কতা ও ভারবোঁধ, 

উগারে মিষ্টান্বাদবোধ, মৈথুনে অনিচ্ছা, এবং জাম ও যকত গুরু ও ভ্স্কা 

মলভেদ প্রস্তুতি লক্ষণ গ্রকাশিত হয়্। 

'সন্নিপাতজ গ্রহণীরোগ ।--বাতাঁদি তিনগৌোষের শ্রকোপকারক এই 
সমস্ত কারণ মিলিতষাবে সেধিত হই, ধুগীপৎ ছুইটা বা তিনটা দোষ রা 

৮ ১ 
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প্রকুপিত হইয়া, খিদোষজ বা সনগিপাঁতজ গ্রহদীগোগ উৎপাঁদন করে। তাহাতে 
ইসমন্ত লক্ষণই মিলিভভাবে প্রকাশ পাই থাকে । 

ংগ্রহ-গ্রৃহণী 1--এই সমস্ত গ্রহণীরোগ ব্যতীত মংগ্রহ-গ্রহণী নামক 
আর এক প্রকার গ্রহণীরোগ আছে। তাহাতে কাহারও প্রত্যহ, কাহারও ঘা 
১০ দশ দিন, ১৫ পনের দিন, অথবা একমান অন্তরে, ভুল বা! ঘন, শীতল, স্গিগ্ধ, 

ও বনুপরিমিত মল দমকাভেদ হয়। ভেদ হইবার সময়ে শব্দ হয়, এবং উদরে 
ও কটীদেশে অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে । আরও, ইহাঁতে অস্ত্রকুজন অর্থাৎ 
পেটের ডাঁক, আলশ্য, ছূর্বলতা ও অঙ্গের অবসব্নতা, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত 

হয়। দিবাভাঁগে এই রোগের বৃদ্ধি এবং বাত্রিকালে হ্রাস হইয়! ধাকে। আঁম 

ও বাঁষু এই রোগের আরম্ভক। ইহা অতিশর হুর্ষ্বোধ ও দুঃসাধ্য । 

অতিসার-রোগের অপক ও পক লক্ষণের ন্যায় গ্রহণীরোগেরও অপক এবং 

পক লক্ষণ বিবেচনা করিতে হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তির গ্রহণীরোগ হইলে, তাহার 

তাহাতেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 
চিকিগসা । অতিসাররোগের স্তায় শ্রহণীরোগেরও অপকাবস্থায় 

মলর়োধক ওঁষধ না দিয়া, পাঁচক ওষধ দেওয়! উচিত। শুঠ, মুডা, আতইচ, 
ও গুঙ্পঞ্চ এই চারিটী দ্রব্যের কাথ, অথবা ধনে, আতইচ, বালা? ষমীনী, মুক্তা, 
শ'ঠ, বেড়েল!, শাঁলপাণী, চাঁকুলে, ও বেলগু'ঠ এই সকল ভ্রীব্যের কাখ সেবন 

করাঁইলে, আমদোষের পরিপাক এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে । চিত্রকগুড়িক। 

নামক ওষধ এই অপক্কাবস্থয় প্রন্োগ করা যায়। 

দোষভেদে ব্যবস্থ। |--অতিসারোক্ত পকলক্ষণানুসাঁরে এই রোগের 

পদ্চ-বাক্ষণ নিশ্চয় করিয়া, তাহাতে বাতাদি দোষের বলাবল বিবেচন! পুর্ববক 
রোগনাশক ওধধ কল্পনা করিতে হইবে। সাধারণতঃ বারুজনিত শ্রহণীরোগে 

শালপর্যাদি কষায়; পিত্ত গ্রহদীরোগে তিক্তার্দি কষার, জীফলাদি কন্ধ, 

নাগয়াদি চূর্ণ ও রদাঞমাদি চূর্ণ) শ্লেক্সজ শ্রুহণীরোগে চাতুর্ভপ্র কষায়, শঠ্যাদি | 

টূ” রাক্সাদি চূর্ণ এবং পিগ্ললীমুলাদি চূর্ণ; বাতপিততজ গ্রহ্ণীরোগে মুস্তাদি 

গুড়িক! ; বাতগ্নেক্সজ গ্রহণীরোগে করূরাদি চূর্ণ ও তালীশাদি ঘটা, এবং 
কুটজাবলেহ, ক্ষেৎপাঁপড়ার রদ ও মধুর সহিত লেহন করাইয়া, পরে হিং, 
জীরা, শু'ঠ, পিপুল ও মরিচচুর্ণ একত্র %* দুই আনা পরিমাণে ঘোলের 
ট র্ । 

স্পা 
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সহিত সেবন . করাইবে। পিত্বগ্রেম্মজ গ্রহ্ণীরোগে সুষল্যা্দি যৌগ ব্যবস্থা 

করা উচিত। এতঘ্যতীত একদোঁষজ, হিদোষজ, বা সংগ্রহ-গ্রহণী-রোগে, 

রোগের ও রোগীর অবস্থা এবং দোষের বলাবলধ বিবেচন। পূর্ব্বক শ্রীফলাদি 
কনক, পঞ্চপল্লব, নাঁগরাদ্য চূর্ণ, ভূনিঙ্বাদ্য চূর্ণ, পাঠাদ্য চূর্ণ, হ্বল্পগন্গাধর ও বৃহদ্- 

গঙ্গাধর চূর্ণ, স্বল্প ও বৃহৎ লবঙ্গাদি চূর্ণ, নাঁয়িক! চূর্ণ, কঞ্চটাবলেহ, দশমূলগুড়, 
মুস্তকাদি মোদক, কামেশ্বরমোদক, মদদনমোদক, জীরকাদি ও বৃহজ্জীরকাদি 

মোদক, মেথী ও বুহন্মেথী মোদক, অগ্নিকুমার মোদদক, গ্রহণীকপাটরস, সংগ্রহ- 

গ্রহণীকপাট রস, গ্রহণীশার্দল টিকা গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা, অগ্নিকুমাঁর রস, 
জাতীফলাদ্যবটী, মহাগন্কক, মহ্াত্র বটিকাঃ গীধুষধল্লীরস, শ্রীনৃপতিবল্লভ, বৃহৎ 
নৃপতিবল্লভ, গ্রহণীবন্ত্রকপাট ও রাজবল্লভরস প্রভৃতি ওষধ প্রয়োগ করিবে। 

পুরাতন গ্রহণী-চিকিৎসা 1-_ পুরাতন গ্রহণী'রোগে চাঙ্গেরী-দ্বৃত, 

মরিচাদ্য দ্বৃত, মহাষটুপলক ত্বত প্রভৃতি দেবন এবং বিন্বতৈল, গ্রহণীম্হির 

তৈল, বৃহদ্গ্রহণীমিহির তৈল প্রভৃতি মর্দন করাইবে। 

পুরাতন গ্রহণীরোগে শোথাদ্দি উপদ্রব উপস্থিত, হইলে, ছুগ্ধবটা। লৌহ- 
পঞ্পটা, পঞ্চামৃত পর্গটী, রসগর্পটা প্রভৃতি উষধ, প্রয়োগ করা আবশ্তক। 
সংগ্রহ-গ্রণীতে বা অপর কোন গ্রহণীরোগে, মল বন্ধ থাকিলে, যমানী ও বিট্- 

লবণ সমভাগে শমশ্রিত করিয়া 1* চারি আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত সেবন 

করাইবে। গব্যদ্বত সৈম্ধব লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন 
করাইলেও বন্ধ মল অনেকট! সরল হইয়া নিঃস্যত হ্য়। 

পথ্যা পথ্য | -. গ্রহণীরোগের অপ ব! পক্ষ অবস্থায় অতিসার রো?গের 
নয়ই সমস্ত পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। কয়েতবেল, বেলশু'ঠ, 
আমরুল শাক ও দাঁড়িম-ফলের ছাল, প্রতোক ২ ছুই তোল! এবং উপযুক্ত 

পরিমাণে ঘোলের সহিত যবাণু গ্রস্তত করিম! পান করাইলে, -গ্রহণীরোগে বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায়। বাতজ. গ্রহণীতে স্বল্লপঞ্মূলীর .কাথসহ যবাগু পাক 

করিয়। পান করাইবে। সকল প্রকার গ্রহণীরোগেই তত্র অর্থাৎ ঘোল বিশেষ 

উপকারী । ৰা 
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| ও 

অরশ্শোরোগ। 

বলির পরিচয় ও .অর্শের উৎপত্তি ।--খুহঘ্ধার হইতে ভিতরের 
দিকে 81০ সাড়ে চারি অস্ুলি পরিমিত স্থানে শঙ্খাবর্তেং স্ায় তিনটা আবর্ত 

আছে? এ তিনটার নাম বলি। “ভতরের দিকে ১॥* দেড় অঙ্গুলি পরিমিত 
প্রথম বলির নাম প্রবাহণী; তাহার নিয়ছাগে -1* দেড় অঙ্গুলি পরিমিত 

দ্বিতীয় খলির নাম (বিনর্জনী) এবং তাহার নিম্নভাগে ১ এক অঙ্কু/ল পরিশিত 

তৃতীয় বলির নাম সম্ঘরণী। অবশিষ্ট অ্ধা্কুলি-পরিমিত গুহাঘারের অংশকে 

গুদৌষ্ঠ কহে। বান্ধুঃ পিত্ত ও কফ, এই দৌধত্রয় ত্বক্, মাংদ ও মেদৌধাতুকে 
দূষিত করিয়! পূর্ব্বোক্ত বলিত্রয়ে নানাগ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট মাংসাস্কুর উত্পাদন 
করে। এ সকল মাংপাস্কুরের নাম অর্শঃ। মলদ্বারের বহির্ভাগে ষে স-স্ত 

মাংসাস্কুর উতপন্ন হয় তাহাকে বাহাশশশঃ এবং অভান্তরধেশজাত মাংসাঙ্কুরকে 

অভ্যন্ত্ররার্শঃ কহে। গুহৃদ্বার ব্যতীত লিঙ্গ, নাভি, নাসিক এবং কর্ণ প্রভৃতি 

স্থানেও অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

সাধারণ লক্ষণ :---অর্শোরোগসমুহের সাধারণ লক্ষণহ-কোষ্ঠকাঠিন্ত, 
অজীর্ণ, কঠিন মলত্যাগকালে অত্যন্ত যাতনাবোধ এবং রক্তপাত । ইহাতে ২৪ 
ছুই চারি বিন্দু হইতে প্রায় /০ অর্ধনের পর্যন্ত রক্ত নিঃক্রত হইতে দেখা যায়, 

গীড়ার প্রবলাবস্থায়, প্রত্রীবত্যাগকালে ব!৷ উৎকটভাবে উপবেশন করিলেও রক্ত 

নির্থত হইয়। থাকে । 
প্রকারভেদ । --সাধারণতঃ অর্শোরোগ ছয় প্রকার £--বাতজঃ পিতজ, 

শলেম্সজ, ভ্রিদদোষজ, রক্তর্জ ও সহজ। দুইটা দোষের মিলিত লক্ষণ ও মিলিত 
চিকিৎসা! ব্যতীত দ্বিদোষজ মর্শোরোগের স্বতন্ত্র কোন লক্ষণাি ন! থাকায়, পৃথক্ 

ভাবে তাহার গণন। কর! হয় না। 

বাতজ অর্শঃ ।--কধায়, কটু ও তিক্তরন এবং রুক্ষ, শীতল ও 
লঘুদ্রব্য ভোজন) অতি মনন পরিমাণে ভোজন, তীব্র মগ্তপান, অতিরিক্ত 
মৈথুন, উপবাস, শীতলদেশে বাস, ব্যায়াম, শোক, প্রবল বানু ও আতপ সেবন 

্ট আছ 
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গ্রতৃতি কারণে বাতজ-অর্শ; উৎপন্ন হয়। হেমস্তাদি শীতল কাল এই অর্শো- 

রোগ উৎপন্ধ হইবার সময় ।& বাতজ-অর্শোরোগে কোনরূপ আব থাকে না চিম্ 

চিম্ বেদনা, বোধ হয়, মাংশ সমুহের মধ্যে কাহারও আকৃতি তেলাকুচাঁর ন্যায়, 

কাহারও খর্জুরের স্কার, কাহারও কুলের স্টায়, কাহারও বন-কাপাসীফলের ন্যায়, 

কাহারও বা কদম্বফুলের স্ঠায়, কাহারও বা শ্বেতসর্যপের স্তায় হইয়৷ থাকে । সেই 

| সকল মাংসাহ্ুর স্নান. ধতরব্ণ, কঠিন, ধূলিম্পর্শের সায় রু্ষম্পর্শ, এবং গো-জিহ্বার 
সায় কর্কশম্পর্শ, কীকরোল-ফলের মত সুক্ম সু্স কণ্টকাকীর্ণ” এবং প্রত্যেকে 

বিভিন্ন-প্রক্কতিক ও বক্র হয়। তাঁহাদের অগ্রভাগ সুম্্ধ ও ফাট] ফাটা হইয়া 

থাঁকে। এই রোগে রোগীর মন্তক, পার, বদ্ধ, কটি, উরু, বঙ্সণ ( কুঁচকি ), 

প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত বেদনা) হাঁচি, উদগার, উদরে ভারবোধ, বক্ষোবেদনা, 

অরণট, কাম, শ্বাস, অগ্নির বিষমতা কর্ণমধ্যে তৌ ভে শব্দ) ভ্রম, অত্যন্ত যাতনা 

ও শবের সহিত পিচ্ছিল, ফেনফুক্ত; গুটুলে ও অল্প মলনিরগম ) এবং ত্বক্, 
নখ, মল, মূ, চু ও মুখ কুফবরণহয়। এই পীড়া হইতে গুল, রি উদ্ূর ও 

অঠীলা রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ” 
পিতজ-অর্শঃ।-_কটু, অলস, ও লবরগরসবিশিষ্ট বর বা! উগ্রবীর্যা, 

অন্পপাক ও তীক্ষদ্রব্য ভোজন, তীক্ষবীধ্য ওষধা্দির অতিরিক্ত সেবন, মন্তপান, 

অগ্নি ও রৌদ্ড্রের উত্তাপ, ব্যায়াম, ক্রোধ, অনুয়া, উ্দেশ এবং উঞ্ণকাল, _ 

এইগুলি পিত্বজ-অর্শোরোগ উৎপন্ন হইবার কারণ। এই অর্শোরোঁগে মাংসাঙ্কুর 

সমূহ রক্ত, গীত বা কষবর্ণ হয়, এবং তাঁহাদের অগ্রভাগ নীগবর্ণ হইয়। থাকে। 

ধ্ সমস্ত অস্কুরের আকৃতি শুকের জিহ্বা, যকুতখণ্ড বা জৌকের মুখের ন্তার ) 

কিন্তু যবের স্তায় মধ্যভাগ স্থল, লম্বমান ও অল্লপরিমিত ; স্পর্শে ত্ণ ও কোমল) 
আমগন্ধি অর্থাৎ আস্টে গন্বযুক্ত ; ধ সকল মাংসাঙ্কুর হইতে তরল রক্তত্মাৰ হয়, 

জাঁলা করে, এবং লমরে সময়ে তাহার! পাঁকিয়া উঠে। এই অর্শোরোগে জর, 

ঘর্মনিগ্ম, মুচ্ছ!, তৃষ্ণা, অরুতি, মোহ, এবং নীল গীত বা রক্তবর্ণের অপক 

তরল মলভেদ হয়; রোগীর ত্বকৃ, নখ, মূল, নেত্র ও দুথ হুরিদ্বর্ণ অথব! 

হরিদ্রার্ণ হইয়া থাকে । 

শ্লেত্মজ-অর্শঃ |-_দধুররদ, নল সত, লবগ, অন ও গুরুপাঁক ব্য 
ভোজন, শারীরিক পরিশ্রমশূগ্ঠতা, দিবানিপ্রী। সুখকর শয্যায় শয়ন, সুখকর 

লী 
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আমনে উপবেশন, পূর্য্ববাু বা সন্বুথবাযু সেবন, শীতলদেশ, লীতকাল, এবং 

চিন্তাশূন্ততা,_-এইসকল কারণে স্সেম্সজ-অর্শ; উৎপন্ন হয়। ইহাতে মাঁংসান্ধুর- 

সকল মহামুল অর্থাৎ বছুদূর পর্যন্ত অবগার্ট, ঘন, অন্নবেদনাধুক্ত। শ্বেতবর্ণ, 

দীর্ঘাকৃতি, স্থল, তৈলাভ)ক্তবৎ অর্থাৎ তেলমাথানমত নখ, অনম _(টিপিলে 
নোয়ান যায় না ), গুরু অর্থাৎ ভারী, নিশ্চল, পিচ্ছিল, মন্যণ, অত্যস্ত কণৃযুক্ত ও 
সুথম্পর্শ। ইহাদের আকৃতি বংশাস্কুর। কাঠালবীজ, ও. গো-স্তনের স্যায়। এই 

সমস্ত মাংসাস্কুর হইত্তে ক্লেদ-রক্তা্দি নিঃসৃত হুয় না, এবং মলের কঠিনতা থাকি- 
লেও মাংসাস্কুর সকল বিদীর্ণ হয় না। এই অর্শোরোগে বজ্ধণ অর্থাৎ কুঁকি- 

দবয়ে বন্ধনব পীড়া, এবং গুহ্দেশে, বস্তিতে ও নাতিস্থানে আকর্ষপবৎ বেদনা, 

শ্বাস, কাস» বমনবেগ, মুখম্রাব, গুহ্ম্রাবং অরুচি, পীনস, মেহ, মুন্রকুচ্ঘ, 
মন্তকের জড়তা, শীতজর, রতিশক্তির হীনতা, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গ্রহণী, 

প্রভৃতি আমবহুল মলনির্গম/--এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হ্য়। রোগীর ত্বক, 

নখ, মল, সুত্র ও নেব প্রভৃতি তৈলাভ্যক্তবৎ প্লিগ্ধ ও পাওুবর্ণ হইয়৷ 
থাকে । 

বাতজ, পিত্তজ ও শ্লেম্সজ অর্শোরোগের যেসমত্ত নিদান ও আক্ষপাঘি পৃথক্- 
ভাবে নির্দিষ্ট হইল, মিলিতভাবে সেইসমস্ত নিদান সেবিত হইলে, দ্বিদৌষজ অর্থাৎ 

বাতপিত্তজ, বাতঙ্গেন্মজ ও পিতশ্লেম্সল অর্শোরোগ উৎপন্ন হইয়া, এ সমস্ত লক্ষণই 

মিলিত ভাবে প্রকাশ করে। 

তিদোফদনিত অর্থাৎ সন্িপাতজ অর্শোরো্ও সমস্ত মিলিত নিদানঘার। 

উৎপন্ন হইয়া, তিনপোষের মিলিত লক্ষণ প্রকাশ করিয়। থাকে । 

রত্তজ-অর্শঃ ।-_পিত্জ অর্শোরোগের যেসমন্ত নিদান, সেই সমুদয় 

নিদানদ্বাবাই রক্তজ অর্শ; 'উৎপন্ন হয়।- ইহাতে মাংসাঙ্কুরসসূহ বটাস্কুরের ন্যায় 
এবং কুঁচ বা প্রবালের স্তান্স রক্রবর্ণ হয় । মলের কঠিনভাবশতঃ এ সমস্ত 

মাংসাস্থুর পেষিত হইলে, তাহ! হইতে সহসা অধিকপরিমাণে দুষ্ট ও উষ্ণ বক্ত 
নিঃক্রত হয়। পরন্নূপে রক্তের অতিশ্নাব বশঃ রোগী তেকের স্কায় গীতব্্ণ ও 
বক্তক্ষয়জনিত রোগে গীড়িত হয়) এবং বিবর্ণ কৃশ উৎসাহহীন, দুর্বল ও 

বিকৃতেন্দ্িয় হইয়া উঠে। ইহাতে মল শ্ঠাববর্ণ, কঠিন ও রুক্ষ হয়, এবং অধোকায়ু | 
ণি 
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৮০ কবিরাজি-শিক্ষা। নি 
নির্গত হয় না। এতঘ্যতীত পিত্ত অর্শোরোগের ০০৫১, ইহাতে বিদ্যমান 

থাকে। 

রক্তজ-অর্শোরোগের সহিত পিত্জ অর্শোলক্ষণ প্রকাঁশিত হইলে, তাহা 

পিত্তাহুবন্ধ রক্তার্শ নামে নির্দিষ্ট হয়। বাতামুবন্ধ রক্তার্শ; অধিক রুক্ষ-হেতু 
হইতে উৎপন্ন ' হয়, এবং তাহাতে অরুণবর্ণ ফেনযুক্ত তরল-রক্তশ্রাব) কটা, উরু 
ও গুহ্দেশে বেদনা, এখং শারীরিক দৌর্কধল্য, প্রভৃতি লক্গণ লক্ষিত হয়। গ্লোম্মানু- 
বন্ধ রক্তার্শ: গুরু ও স্সিগ্ক হেতু হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতে ক্লিগ্ষ, গুরু, শীতল, 
শ্বেত ঝা! গীতবর্ণ তরল মলভেদ, ঘনর্ত.বা তত্তবিশিষ্ট পিচ্ছিল ও পাওুবর্ণ রক্ত- 
আব, গুহাদেশে পিচ্ছিলত], এবং আর্জবনত জাত চ্যাঁয় অনুভব গ্রভৃতি হইয়া 

থাকে। 

সহজ অর্শঃ _ পিতা ও মীতার অর্শোরোগ থাকিলে এবং জন্মকালে 

পিতা ব৷ মাতা অর্পণোরোগকাঁরক নিদানসমূহ সেবন করিলে, উৎপন্ন পুত্রের 

অর্শোরোগ জন্মিয়া থাকে; ইহাকেই সহজ অর্শঃ কহে। এই রোগে মাংসাস্কুর- 

সমূহ কদাকার, - কর্কণ, অরুণবর্ণ ঝ| পাওুব, এবং ভিতরদিকে মুখবিশিষ্ট হয়। 
এই রোগপীড়িত রোগী কৃশ, অল্লাহারী, তল্লাগ্ি, ক্ষীণস্বর, ক্ষীণশুক্র, ক্রোধালু, 
শিরাব্যাগুদেহ, অল্পসন্তান,। এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিক ও শিরোরোগে গীড়িত হয়। 

আর ইহাতে উদরে গুর্ গুর্ শব্দ, অন্ত্কুজন এবং হৃদয়ে উপলেপ ও অরুচি 
প্রভৃতি উপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর শরীরস্থ বাতা দোষের আধি- 
ক্যান্সারে বাতজাদি অর্শোরোগোক্ত লক্ষণসমূহও ইহাতে কিয়ংপরিমাণে প্রকাশ 
পাইয়। থাকে । 

অর্শের ছুঃসাধ্য তার কারণ ।-_.অর্শোরোগমাত্রই প্রাণ, অপান, 
সমান, উদান ও ব্যান-_এই পঞ্চবিধ বায়ু, আলোচক, রঞ্জক, সাধক, পাচক, ? 
ও জানক,_-এই পঞ্চবিধ পিত্ত) অবলম্বক,. কেক, বোধক১ তর্পক ও 
শ্লেষক। এই পঞ্চগ্রকার কফ; এধং প্রবাহ্ণী,. বিসর্জনী ও সম্থরণী,-_- | 
গুহাদেশস্থ এই জিবিধ বলি, এই সমস্ত যুগপৎ কুপিত্ত হুইয়। উৎপন্ন হয়। 
এই রোগ ছুঃসাধ্য এবং অতিশয় কষ্টদায়ক, ৮ ও সর্ধদেহের 

পীড়াকারক। করার 28 
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স্ুখসাধ্য অর্শ ।-যে সমস্ত অর্শ: বাহ্ বলিতে . অর্থাৎ সম্বরণী 
বলিতে জন্মে, যাহা একদোঁষ হইতে উৎপন্ন এবং..যাঁহ1. একবৎসরের অনধিককাল- 
জাত, সেই সকল অর্শঃ সুখসাধ্য হইয়া থাকে । ূ 

কষ্টসাধ্য অর্শঃ ।--. তথ্যতীত যে.সমন্ত অর্শ; মধ্যবলি অর্থাৎ বিসর্জনী 
বলিতে উৎপন্ন, দুইটী দৌষজাত,»এবং একবৎসরের অনধিককাল অবস্থিত, তাহারা 
কষ্টসাধ্য। আর যে সকল অর্শঃ সহজ অথবা ত্রিদোধজাত্, এবং'অভ্যন্তর 

অর্থাৎ প্রবাহিণী বলিতে উৎপন্ন, সেই সমস্ত অর্শঃ অসাধ্য । | 

সাঙ্ঘাতিক অর্শঃ |-- যে অর্শোরোগীর হত্তে, পদে, মুখে, নাভিতে, 
গুহদেশে ও অগুকোষে এক সময়ে শোথ হয় এবং হৃদয়ে ও পার্থদেশে শুল হয়, 
অথবা। যে অর্শোরোগে রোগীর হৃদয় ও পার্খদেশে শুল, মৃষ্ছা, বমি, সর্ধহাঙ্লে বেদনা, 
জবর, তৃষ্ণা, এবং গুহ্পাক প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহাতে তাহার মৃতু, 
ঘটিয়। গাঁকে। কেবলমাত্র তৃষ্ণা, অরুচি, শুল; অত্যন্ত রক্তজাব, শোথ ও 

অতিসার এই কয়েকটী উপদ্রব উপস্থিত হইলেও রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। 
লিঙ্গ প্রভৃতি স্থানে যে সকল মাংসাস্কুর উৎপন্ন হয়, তাহার আকার কেঁচোর 

মুখের ন্তায় এবং তাহা পিচ্ছিল ও কোমল | -গুহদেশজাত অর্শোরোগের স্টার 
ইহীরও বাতাদি-দোষভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ-লক্ষিত হইয়া! থাকে । 

আচিল ।-_“আঁচিল নামে অভিহিত যে একরপ পীড়া দেখিতে পাওয়া 
বায়, তাহাঁও অর্শোঁজাতীয় । তাহার সংস্কত নাম চম্দকীল। ব্যানবাসু কফকে 
আশ্রয় করিয়া ত্বকের উপরে এই রোগ উৎপাদন করে। এইরোগে বায়ুর আধিক্য 
থাকিলে তাহাতে হুটীবেধবৎ বেদনা হয় ও তাহা কর্কশম্পর্শ হইয়া থাকে। 
পিত্তের আধিক্য থাঁকিলে ব্িগ্ধ, গ্রন্থিল (গাঁট্ গাঁটু) ও ত্বকের সমান বর্ণবিশি্ হয়। 

. চিকিৎসা ।--যে সকল কাধ্য দ্বারা বায়ুর অন্ুলোম হয়, এবং অগ্নির 

ও বলের বৃদ্ধি হয়, অর্শোরোগশাস্তির জন্ঠ প্রথমতঃ সেই সকল উপাঁয় অবলম্বন 
করা বিধেয়। প্রত্যহ প্রাতঃকাঁলে নিস্তঘ '( খোঁসাতোল। ) কৃষ্ণতিল ১ এক 
তোলা, মিছরি ১ একতোঁলা! ও মাঁথধন ১ একতোল! একত্র ভক্ষণ করিলে 
বায়ুর অনুলোম হইয়। অর্শোরোগের .উপশম:হইন! থাকে । কেবল নিস্তব-কৃষ। 

তিল ৪1৫ চারি পাঁচতোল! খাইয়া, .কিঞ্কিৎং লীতলজঙ পান .করিলেও 

ন্নপ উপকার পাওয়া ব্ি। এই রোগের সহিত তরল মলতেদ থাকিলে 
$ রী এ এ 
শর এপ 

প 



ঠ 

টিং কবিরাজি-শিক্ষা । ঙ 

বাতাতিসারের স্তায়, এবং মলবন্ধ হইলে উদাবর্তের তায় চিকিৎসা করিতে 

হয়। মলবন্ধ থাঁকিলে, সমপরিমিত যমানীচুর্ণ ও বিটলবণ একত্র ঘোলের 
সহিত পান করিতে দিবে । একটা সীসার ললে ঘ্বৃত্ত ও সৈম্ধব নাখাইয়া, গুহা- 

মধ্যে প্রতাহ প্রবেশ করাইলে মলরোধের শাস্তি হয়। চিতাসুলের ছাল বাটিয়া 
একটা কলসীর মধ্যে প্রলেপ দিবে, এবং প্রলেপ শুধ্ধ হইলে সেই কলমীতে দধি 

বা তাহার ঘোল প্রস্তত করিয়! পান করিলে অর্শোরোগের শাস্তি হয়। কিঞ্চিৎ 

পিপুলচুর্ণ, অথবা তেউড়ীমূলচূর্ণ কিংবা দত্তীমূলচূর্ণের সহিত হরীতকীচুর্ণ মিশ্রিত 

করিয়া সেবন করিলেও অর্শঃ প্রশমিত হয়। -কৃষ্ণতিল ১ একতোলা ও ভেলার 
মুটাচূর্ণ ২ দুইরতি একত্র সেবন করিলে, অগ্িবৃদ্ধি হইয়া অর্শোরোগের উপশম হয়। 

হরীতকী, খোসাশৃন্ত কৃষ্চতিল, আমলকী, কিস্মিস্ ও যষ্টিমধু, ইহাদিগের চূর্ণ 

সমভাগ ফলসাছালের রসসহ সেবন করিতে দিবে। একদিন বা দুইদিন গোমূত্রে 
হরীতকী ভিজাইয়া, সেই হরীতকী সেবন করিলেও অর্শোরোগে উপকার হয়। 
বন্ত ওল, অভাবে গ্রাম্য ওলের উপর মাটীর লেপ দিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিতে 

হইবে) সেই দগ্ধ ওল, তৈল ও লবণের সহিত সেবন করিতে দিবে । সৈন্ধব, 
টিতামূল, ইন্দ্রধব, যবের চাউল, ডহরকরঞ্-বীজ ও ঘোড়ানিমের ছাল, ইহাদের 

[ প্রত্যেকের দমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া %* দুই আনা হইতে ।* চারি 

; আঁনা মাত্রায় প্রতাহ শীতল জলের সহিত সেবন করাইবে। ঘোষাঁলতার ক্ষার 

 প্রস্তত করিয়া, ৬ ছয় গুণ জলে গুলিয়া, তাহ! একুশবার ছাঁকিয়! লইতে হইবে) 
সেই ক্ষার আলে কতকগুলি বার্তাকু সিদ্ধ করিয়! ও ঘ্বতে জিয়া কিঞ্চিৎ গুড়ের 

মহিত সেই বার্াকু তৃপ্তিপর্যযস্ত ভক্ষণ করাইয়া, কিঞ্চিৎ ঘোল পান করিতে দিবে। 

এইরূপ সাতদিন প্রয়োগ করিলে, অতি প্রবৃদ্ধ অর্শঃ এবং সহজ অর্শ:ও নিবাঁরিত হয়। 

অর্শে রক্তআীঁব চিকিৎসা! 1---অর্শঃ হইতে রক্তত্াব হইলে, হঠাৎ 
তাহা বন্ধকর! উচিত নহে; কারণ দুষ্টরক্ত রুদ্ধ হইয়া থাকিলে মলদ্বারে বেদনা, 
আনাহ, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি বিবিধ পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা । তবে কোনস্থলে 

অতিরিক্ত রক্জল্লাববশতঃ রোগীর প্রাণনাশের আশঙ্কা! হইলে, সদ্যই তাহা! রুদ্ধ করা 
আবশ্যক । খোঁসাশৃন্ত কুষ্ণতিল ১ একতোলা ও চিনি ॥০ অর্ধতোলা! একত্র 

পেষণ করিয়া /০ একছটাক ছাগছুঞ্ধের সহিত তাহা সেবন করাইলে, সগ্ভঃ 

বক্তশ্রাব বন্ধ হয়। কচিপদ্নপত্র বীটিয়াঃ চিনির সহিত ॥* অর্ঘতোল! মাত্রায় 

॥. 
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সেবন করাইবে। প্রাতঃকালে কেবল ছাগছুগ্ধ পান করাইবে। পদ্মকেশর, মধু; 
টাটুক। মাখন, চিনি ও নাগকেশর একত্র সেবন করাইবে। আূমুরুলশুক, 
নৃগেশ্বর,. ও নীলন্ত'দ্রী,এই তিন্টী দ্রব্যের সহিত অথবা বেড়েল! ও শালপান্, 

এই ছুইটী দ্রব্যের সহিত খইয়ের তু কিয় ৷ প্রত্যহ 
প্রাতঃকাঁলে মাখন ও খোসাশুন্য কৃষ্ণতিল প্রত্যেক ২ ছুইতোলা ; অথব! মাখন 

১ একতোলা, নাঁগকেশর ঝা পদ্মকেশর চুর্ণ।* চারি আনা ও চিনি ।০ চারি আনা 

| একক্র মিশাইয়! সেবন করাইবে। দধির সর-মিশ্রিত ঘোল পাঁন করাইলে, অর্শের 

উপশম হয়। পিষ্ট কৃষ্ণতিল ১ এক তোলা, চিনি অর্ধতোল। ও ছাগছুঙ্ধ /০ এক 

ছটাঁক একত্র পান করাইবে। বরাহক্রাস্তা, নীলম্ত্ দী, মোচরস, লোধ ও রক্তচন্দন 
মিলিত ২ দুইতোলা, ছাগছুগ্ধ ১৬ যোলতোল৷ ও জল ৬৪ চৌবাট্ট তোল! একত্র 

পাঁক করিয়া, দুগ্ধভীগ অবশিষ্ট থাকিতে, ছাঁকিয়। পান করাইবে ; কচি দাঁড়িমের 

বা দাঁড়িম-পাতার, গাদাফুলগাছের পাতার, কিংব! কুকৃশিমীর পাতার রস ১ এক- 

তোলা মাত্রায় মধু ॥০ অর্ধতোলা মিশ|ইয়া সেবন করাইবে। ইহার প্রত্যেকটাই 
রক্তরোধক। কুড়চিছাঁলের অথবা বেলগু ঠের কাথে শুঠচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান 

করাইবে। কুড়চির ছাল ॥০ অর্দাতোলা বাটিয়া ঘোলের সহিত অথবা শতুসুশীনু 
রস ছুইতোল৷ ছাগছুপ্ধের সহিত পান করাইবে। এই সমস্ত রোগের প্রো +টীই 

রক্তাশঃ-নিঝারক। রক্তপিত্তরোগোক্ত যোগ ও গুঁধধসমুহও বিবেচনাপুর্ববক 

রক্তার্শোরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
ব্যবস্থেযে ওধধ ।-- এই সমস্ত ঘোগ ব্যতীত চন্দনা পাঁচন এৰং মরি- 

| চাদি পাঁচন এবং মরিচা চূর্ণ, সমশর্করচুর্ণ, কপুরা্ু্ণ, ব্জয়চূর্ণ, মরিচা দিচুর্ণ, 

ভল্লাতীমৃতযোগ, দশমূলগুড়ঃ নাগবাগ্যমোদকঃ স্বল্পশুরণমোদক, বৃহত্শূরণমোদক, 

কুটজলেহ, প্রাণদা, গুড়িকাঁ, চন্্রপ্রভা গুড়িকা, জাতীফলাদি বটা, পঞ্চানন বটা, | 

। নিত্যোদদিতরস, দন্তযরিষ্ট, অভয্নারিষ্ট, চব্যাঁদিত্বত ও কুটজাগ্ দ্বত প্রভৃতি ওষধঃ 
। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া যাবতীয় অর্শোরোগেই প্রয়োগ করিলে, 
৷ আশানুরূপ উপকার প্রাণ্ত হওয়া যায়। 

মাংসাক্কুরপাতনোপায় ।--অরশশোরোগের যে সমস্ত মাংসাহ্থনে গুহা 

দ্বারের বাহিরে দ্রেখিতে পাওয়! যায়, তাহাতে মনসানীজের আঁঠার সহিত কিঞ্চিং 

ভবিদ্রাচু্ণ মিশ্রিত করিয়া বিন্দুমাত্র লাগাইয়া দিবে। ঘোধাফলের টুর্ণ মাংসাক্কুরেক ূ 
এ 

স্পাসপপপীপেপপীসপস্পী পপ আপস 
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উপরে ঘর্ষণ করিবে। আঁকন্দের আঠা, মনসাসীজের আঠা, তিত-লাউয়ের পাতা | 

এবং ডহরকরঞ্জের ছাল, সমভাগে ছাগমুত্রসহ পেষণ করিয়া, মাংসাঙ্কুরের উপর 

প্রলেপ দিবে। একটা বর্থী ভতিলতৈলে ভিজাইয়, গুহমধ্যে তাহা প্রবিষ্ট করিয়া 
দিবে। ইহা! দ্বার মাংসান্থুর পতিত হইয়া যাঁয়,*এবং তজ্জনিত বেদনার অনুভব 
হয় না। পুরাঁতন-গুড় কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়!, তাহাতে ঘোষাফলের চূর্ণ প্রক্ষেপ 

দিয়া পাক করিবে) পাকে উপযুক্ত ঘন হইলে তাহার বর্তী প্রস্তুত করিয়া, 
সেই বর্তী গুহ্দ্বারে প্রবেশ করাইবে; ঘোষালতার মুল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে ; 
ওল, হুরিঞা, চিতামূল ও সোহাগার খই, ইহাদের চূর্ণ সমতাগে পুরাতন গুড়ের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া অথবা এসকল দ্রব্য কীজির সহিত পেষণ করিয়া! প্রলেপ: 

দিবে। বীজসমেত তিতলাউ কাজের সহিত পেষণ করিয়া, তাহাতে গুড়মিশ্রিত 

করিয়! প্রলেপ দিবে ।' ম্নসাঁসীজের বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, 

সৈন্ধব, কুড় ও শশিরীধফলের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, অথবা হরিদ্রার ও ঘোষা- 
লতার চূর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রবেগ দিবে। কার্পাসনূত্রে 
হরিদ্রাচুর্ণ সংযুক্ত সীজের আঠ বারংবার মাথাইয়া, সেই সুত্রত্বারা মাংসাস্কুর 

বাঁধিয়া রাথিবে। এই সমস্ত উপায়ে মাংসাস্কুর মকল পতিত হইয়া! অর্শোরোগ 
নিবারত হয়। ্কাশীস তৈল ও ব্বহত্ .ক্ষাম্পীসতৈল্ন মাংসাস্কু 
নিবারণের উৎকৃষ্ট ওধধ। 

প্থযাপথ্/ ।- পুরাতন শালিতঙুলের অন্ন; মুগ, ছোলা বা কুলখ- 

কলাইয়ের দল, পটোল, ডুমুর, মাঁণকচু, ওল, কচি মূলা, কাঁচা পেঁপে, মোচা, 

ঠ'টেকলা, কাঁকরোল, পক্বরুম্নাণ্ড ও সজিনার ডাটা» প্রভৃতির তরকারী, ছৃগ্ধ, 

স্বৃত মাথন, দ্বৃতপন্ধ যে কোন ত্রব্য, মিছরিঃ কিস্মিস্, আঙুর, পাকাবেল, পাক! 

পেঁপে, ঘোল ও ছোটএলাইচ, গ্রতৃতি ত্রব্য ভোঁজন কর! উচিত। আ্োতন্থিনী 
নদীর জলে বা প্রশস্ত সরোবরের জলে সহমত স্নান ও বিশুদ্ধ বাঁযু সেবন প্রভৃতি 

কার্য হিতকর। ৃ 

হহ1 ব্যতীত যে সকল আহার-বিহারাদিঘ্বার। বায়ুর অন্থুলৌম হয়, সেই- 
সমস্ত আহার-বিহারাদি অর্শোরোগে সর্বদা! প্রতিপালন করিবে। অর্শোরোগে 

অধিক রক্তল্রাব থাকিলে, রক্তপিতরোগের . স্তায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করা 

উচিত। 

স্পট 



হি অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ। ৮৫ তত 

নিষিদ্ধ কর্ন্ম |-_ ভাজাপোড়া দ্রব্য, গুরুপাক, কক্ষবীর্য্য ও তীক্ষ ব্য, 

দধি, পিষ্টকঃ মটর, খেঁসারি এবং মস্থরের দাল, সিম, লাউ প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, 

রৌদ্রের বা অগ্নির সৃস্তাপ, পূর্ববদিকের বাযুসেবন, মল-মূত্রাদির বেগধারণ, মৈথুন, |. 

অশ্বাদি যানে গমন, কঠিন *সামনে উপবেশন, এবং যেসমন্ত কার্য দ্বারা বাঁধু 
| কুপিত হয়, তাহার অনুশীলন অর্শোরোগে অনিষ্টকারক। 

| 

| 

ৃ আগ্রিমান্দ্্য ও অজীর্ণ। 
| নিদাঁন ।--অধিক জলপান, অপরিমিত আহার, সর্ধদ! গুরুপাক দ্রব্য 

৷ ভোজন, অশ্রদ্ধাপূর্ববক আহার, মলমুত্রার্দির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, 

দুশ্চিন্তা, ভালরূপে চর্বণের অভাব, পরিপাক-যস্ত্রের দৌঁষ, ক্রিমিরোগ, অধিক 
৷ শৈত্যুসেবা, অথবা অগ্নি রৌদ্র প্রভৃতির আতপসেবন, অধিক জলক্রীড়া ও অধিক 
ৰ অ্বল অর্থাৎ পাঁণচর্বণ, প্রভৃতি কারণে অগ্নিমান্দ্যবরোগ উৎপন্ন হয়। এইসমস্ত 

| কারণে এবং বিষমভোজন, অর্থাৎ কোন দিন অল্প, কোন দিন অধিক এবং 

। অনির্দি্ সময়ে ভোজন, শুষ্ক বা পচা দ্রব্য ভোজন, অনিচ্ছায় বা ত্বণার সহিত 

ভোজন, আহারকালে ভর, ক্রোধ; লোভ, শোক, বা অন্ত কারণে মানসিক 

| যন্ত্রণ।) আহারের 'অব্যবহিত পরেই অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে 

| অজীর্ণরোগ জন্মিয়া থাকে । সাধারণতঃ অজীর্ণরোগ চাবিপ্রকার ;-_আমাজীর্ণ, 

বিদগ্ধাজীর্ণ, ঝিষ্টন্ধাঁজীর্ণ এবং রসশেষাঁজীর্ণ। কফ-প্রকোৌপ হইতে আমাজীণ, 
পিত্তপ্রকোপ হইতে বিদগ্ধাজীর্ণ, বাঁযুপ্রকোপ হইতে ঝিষ্টন্বাজীর্ণ এবং ভূক্তদ্রব্যের 

প্রথম পরিণতি রস, রক্তাদিরূপে সম্যক্ পরিণত হইতে না৷ পাইলে, রসশেষাজীর্ণ 

উৎপন্ন হয়। 
| প্রকারভেদ লক্ষণ ।-_আমাজীর্পে শরীরে ভারুবোদঃ বমনবেগ, গঞ্জে 

ও অক্ষিগোলকে শোথ, এবং ভুক্তত্রব্যের শ্বাদগন্ধাদি বিশিষ্ট উদগার প্রভৃতি লক্ষণ 
লক্ষিত হয়। বিদগ্ধাজীর্ণে ভ্রম, তৃষ্ণা, মুষ্ছা, অঙ্লোদগাঁর বা ধূমনির্গমবত উদগার; 
এবং পিশ্তজন্ অন্তান্ভ উপদ্রব প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ঝিউনধাজীর্দে উদনরা" 

ধানি, শূল অর্থাৎ উদরে বেদনা, মল ও অধোবাযুর অনির্গম, স্তব্ধতা, মুর্ছা, অঙ্গ 

4 ক. 



শু ৮৬ কবিরাজি-শিক্ষ। | | রর 
্ 

বেদনা এবং বাযুজন্ত অন্যান যাতনাও দেখিতে পাওয়া যায়। রসশেষাজীর্ণে 

ভোঁজনে অনিচ্ছা+ হৃদয়ের অণ্তদ্ধি ও শরীরের গুরুত্ব অনুভূত হইয়া থাকে । 
সাধারণ লক্ষণ ।--:সকলপ্রকার অজীর্ণেই শরীবে গ্লানি, ও উদরে 

ভারবোধ, উদরে বেদনা ও বাযুসঞ্চয়। কখন মলরোধ, কখন বা অজীর্ণ-মলভেদ, 
এবং আহারান্তে বমন, এই কয়েকটা সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া ষায়। ূ 

উপদ্রব ।-_-অজীর্নরোগ হইতে মুচ্ছা, গ্রলাঁপ, বমি, মুখল্রাব, অবসন্নতা 
ও ভ্রম, এইসকল উপদ্রব উৎপন্ন হইয়। থাকে । " 

অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা ।--.হপথ্য ভোজনই অগ্নিমান্দ্য রোগের সাধারণ 
চিকিৎসা । সমপরিমিত হ্রীতকী ও শুঠচুর্ণ, গুড় বা সৈন্ধবলবণের সহিত; 
অন্ধতোলা মাত্রায় শ্রত্যহ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য রোগ নিবারিত হ্য়। প্রত্যহ 

প্রাতঃকালে ষবক্ষার ও শুঠুচূর্ণ সমভাগ, অথবা কেবল শু'ঠচুর্ণ ঘ্বতের সহিত 
লেহন করিয়া, কিঞ্িৎ উঞ্জজল পান করিলে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়। প্রত্যহ তোঁজনের 
পূর্বে আদা! ও লবণ সেবন করিটৈ, অগ্রিমান্দ্ের শান্তি হয় এবং তাহাদারা 

জিহ্বা ও কণ্ঠ পরিষ্কার হয়। এতত্বতীত বড়বানল-ুর্ণ, সৈন্ধবাদদি-চুর্ণ, 'সৈন্ধবাছ্য- 
চরণ, হিঙগঁক-চূণ, স্বশ্লা সিমুখ-চূর্ণ, বৃহদ প্রিমুখ-চুর্ণ, ভাস্কর-লবণ, অগ্রিমুখ-লবণ, বড়বা- 

এনলরস্, হুতাশনরস, বৃহৎ হুতাঁশন রস ও অগ্থিতুণ্ভীব্টা প্রভৃতি ওষধ ৰিবেচনা 

পূর্বক মেবন করিলে, অগ্রিমান্থ্য বিনষ্ট হয়। অজীর্ণরোগোক্ত অন্তান্ত ওষধ- 

সমূহও অগ্নিমান্দ্য-শাস্তির জন্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 

অজীর্ণে সাধারণ চিকিৎসা ।---আমাজীর্ণে ববন, বিদগ্ধীজীর্ণে লজ্ঘন 
অর্থাৎ উপবাস, ঝিষ্ন্বাজীর্ণে দ্বেদগ্রয়োগ ও রসশেষাজীর্ণে আহারের পূর্বে দিবা 

*নিদ্রা,+-এই কয়েকটা অজীর্ণরোগের সাধারণ চিকিৎসা । 

বিশেষ চিকিৎসা ।--আমাজীণে বচচুর্ণ ১ একতোল! ও সৈম্ধবলবণ 
“১ তোলা, ১ একসের উষ্জলের সহিত মিশাইয়া, যথাশক্তি পান করাইয়া 
বমন করাইবে। পরে পিপুল, সৈদ্ধব ও বচ, সমভাগে এই তিনটা দ্রব্য 
_শীতলজলসহ বাটি! অর্ধতোল মাত্রায় সেবন করাইবে। ধনে ১ একতোলা 

৮ও শুঁঠ ১ একতো'ল। একত্র উভয়ের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে) 

ইহান্বারা উদরের বেদনা আগু প্রশমিত হয়। গুড়ের সহিত ঠ, পিপুজ, 

হরীতকী, অথবা দাড়িম, ইহাদের মধ্যে কোঁন একটা দ্রব্যের চূর্ণ সেবন করিলে, 
৮ ৮৮ 
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রা অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ। ৮৭ ্ 
পচ পপ পা আপা কপ উপ সস চস আট এত 

আমাজীর্ণ, মলবন্ধত। ও অর্শোরোগের শাস্তি হয়। প্রাতঃকালে অজীর্ঁণ বোধ 

হইলে, হরীতকী, শু ঠ ও সৈন্ধব, প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চর্ণ চারি আনা মাত্রায় 

শীতলজলের সহিত সেবন করিয়া যথাসময়ে আহারাদি করিলে, কোনরূপ অনি- 

টের আশঙ্কা থাকে না। 

বিদপ্জাজীর্ণে শীতল জল পান করিতে দিবে; তাহামবার বিদগ্ধ অন্ন শীভ্র পরি- 

পাঁক প্রাপ্ত হয়, এবং জলের শীতলতা৷ ও দ্রবত্বগুণ বশতঃ পিত্ত প্রশমিত হইয়া 
অধোমার্গে নীত হয় । ভোজন করিবামাত্র যদ্দি ভূক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হয়, এবং তজ্জন্ত 
হৃদয়, কোষ্ঠ ও কঠনালীতে জাল! হয়, তাহা! হইলে উপযুক্তমাত্রায় হরীতকী ও 

কিন্মিস্ একত্র পেষণ করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিবে । হরীতকী 
১ একতোলা ও প্রিগুল-একতোঁপা একত্র ৩২ বত্রিশতোলা . কাজির সহিত সিদ্ধ 
করিয়া ৮ আটতোল! অবশিষ্ট থাকিতে তাহার সহিত /০ এক আন! সৈম্ধব 

লবণ মিশ্রিত করিয়৷ সেবন করিলে, ধূমনির্গঘবৎ উদগার ও প্রবল অজীর্গ প্রশমিত 
হইয়া, সম্ভঃ ক্ষুধার উদ্রেক হয়। 

ঝিষ্বাজীপে স্বেদক্রিয়া ও লবপৃমিশ্রিত জল পান, করান উচিত। রসশেষা- 
জীর্ণে উপবাস, দিবানিদ্রা ও গ্রবলবায়ুশূন্ স্থানে উপবেশনাদি সাধারণ চিকিৎস!। 

হিং, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব-লবণ, জলসহ বাটিয়া, উদরে প্রলেপ দিবে, 

এবং সেই প্রলেপ লইপ্না অভুক্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ দিবাঁনিদ্রা করিলে, সকলপ্রকার 

অজীর্ণ প্রশমিত হয়। হ্রীতকী, পিপুল_ও সৌবর্চল-লবগ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে, 
লইয়া, দোষাছুসারে দধির মাও, ব! উঞ্চছলের সহিত্ত সেরন_ করিলে, চতুর্বি্ধ 
অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, উদরাধ্মান, গুন্স৯ এবং শুলরোগেরও আপ উপশ্ম 
হইয়া থাকে । শুঁ5, পিপুল, মরিচ, দন্তীবীজ্, তেউড়ীমূল, চিতামূল ও পিপুল-' 
মূল-_ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, পুরাঁতন-গুড়ের সহিত প্রীতঃকাঁলে সেবন করিলে, 
সকলগ্রকার অজীর্ণ, অপ্রিমান্দ্য, উদাঁবর্্, শুল, প্রীহ!, শোথ এবং পাওুরোগেও 
উপকার হইতে দেখ! যায়। উদরাখ্াননিবৃত্তির জন্ত মৌরী-ভিজান জল, চুণের 
জল, গোঁলমরিচ-ভিজান জল, অথব। গোলমরিচ বাঁটিয়া দ্রব করিয়। পান করিলে, 
বিশেষ উপকার পাওয়। যায়। 

যাবতীয় অভীর্দে ই অগ্নিমান্যনাশক. ওধধসমূহ, এবং লবঙ্গাদ্যমোদক, সুকুমার 
মোদক, তিকৃতাদি মোক, মুস্তকারিষ্ট, ক্ষুধাসাগর রস, টঙ্গনাদি বটা, শঙ্খবটা, 

“উনিিনিনিররিিররর লিলা নিররিনিরটাটিজিরিউিনি.. 
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মহাঁশজ্ঘবটী, ভাঙ্কর-রস, চিস্তামণি-রস ও অগ্নিঘ্বত প্রভৃতি ওধধ অবস্থান্থুসারে 

প্রয়োগ করিবে । গ্রহণীরোগোক্ত কয়েকপ্রকার গুধধও অনেক সময়ে ব্যবহৃত 

হইতে পারে। | 
পথ্যাপথ্য |---অজীর্নাবস্থায় লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাঁন দেওয়াই আবশ্তক | 

তৎপরে বালি, এত্রারুট, যবমণ্ড, প্রানিফলের পালো! প্রভৃতি লঘু পথ্য ভোজন 

করিতে দিবে। ক্রমশঃ অল্জীর্ণের উপশম ও অগ্নিবলের বৃদ্ধি হইয়৷ আসিলে দিবসে 
অতিপুরাতন সুশ্ম তঙডুলের অন্ন, মস্থর-দালের যৃষ, মাগুর, সিঙ্গি, কই ও 

মউরোলা প্রভৃতি মতস্তের ঝোল) পটোল, বেগুন, ঠটে-কলা, ও গন্ধভাছুলে 

প্রভৃতির তরকারী, এবং ঘোঁল ও পাতি বা কাগ্জী নেবু প্রভৃতি পথ্য । রাত্রি- 

কালে বাণ প্রভৃতি ল্পথ্য ভোজন কর্তব্য । অধিক ক্ষুধা হইলে, এবং দুইবার 

অন্ন পরিপাঁক করিবার উপযুক্ত অগ্নিবল হইলে, বাজরিকাঁলেও এইদপ অন্নভোজন 
করিতে দেওয়া ধাইতে পারে । কাঁচা বেলপোড়া, বেলের মোরব্বা, দাড়িম ও 

মিছরি প্রভৃতি দ্রব্য উপকারজনক | অজীর্ণ ব অগ্নিমান্য রোগে ভোজনের 

২৩ ঘণ্টা পরে জলপনি করা উচিত। প্রাতঃকালে শ্যা হইতে উঠিয়৷ কিঞিৎ 

দীতল জল পান এই রোগে বিশেষ উপকারী। চলিত কথায় এইরূপ জল- 
পানকে *নিশাপান” বা "্উষাপান* বলে। 

নিষিদ্ধ কন্ম |-_-ঘ্বতপক দ্রব্য, মাংস, পিষ্টক প্রভৃতি গুরুপ!ক দ্রন্যঃ । 

ভাজাপোড়। দ্রব্য, অধিক জল বা অন্ত কোন তরল বস্ত্র পান) যব; গোধুম, মাষ- 

কজাই, শাক, ইক্ষু, গুড়, লক্কার ঝাল, প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, এবং তৈল মর্দন, 

রাক্রিজাগরণ, মৈথুন ও স্নান, এই রোঁগে বিশেষ অনিষ্টজনক। বস্ততঃ যেসকল 

| জব্য সহজে পরিপাক হয় না. অথবা যেসকল কার্যদ্বারা পরিপাক কার্যের 

ব্যাঘাত জন্মে, তৎদমুধায় সর্ব! পরিত্যাগ করিবে। 

টিপি ০ 
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রঃ বিসুচিকা। ৮৯ ্ 

| ৃ 
বিল্ৃচিকা | 

বিসুচিকা বা ওলাউঠার নিদান -_আযুর্ষেদ-শান্ত্রে বিহ্চিকা 
অজীর্ণরৌগেরই মন্তুভভত_ খধলিয়! রি ৷ ইহার সংক্রামিকা শক্তি এত 

| অধিক যে, প্রথমে একটীমাত্র ব্যক্তির অজীর্ণবশতৃঃ বিস্থচিকা উৎপূন্ন 

। হইয়া, ক্রমে সেই দেশের অধিকাংশ লোৌককেই আক্রমণ করে। রোগটাও 
৷ অতিভযগ্কর এবং আশুপ্রাণনাশক। এইসকল কারণে ইহাঁকে স্বতন্ত্র ব্রোগ 
বলিয়া গণনা! করাই উচিত বিবেচনায়, পৃথগ্ভাবে ইহ! লিখিত হইতেছে। চলিত 
| কথায় এই রোগের নান “ওলউঠা” | ইহার রা নাঁম "কলের!”ই এক্াণ 

| সাধারণ্যে অধিক প্রচলিত । অতিবৃষ্টি, ব তব 

। উষ্ণবায়ু, অপ্ররিস্কুত জল-বাঁয়ু, অতিরিক্ত পরিশম, রিতঞাটপল্রলগন 
| বা ছঃখ টা আধিকনপর্ণ স্থানে বাঁস, বাত্রিজীগরণ২ এবং 

শাবীরিক_€ এই বে | উদরাময় 

না হইয়াও যেদকল ব্যক্তির বিশ্ুচিক! রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রথমতঃ 

শারীরিক দুর্বলতা, অুঙ্গের কম্পন, মুখশ্রীর বিবর্ণতাঠ উদরের উষ্ঠভাঁগে বেদনা, 
| করে বিবিধ শব্শ্রবণ শিরঃগীড়া ও শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি পূর্বরূপ প্রকাশ, 

ূ পাইতে দেখা যাঁয়। 

সাধারণ লক্ষণ | এই রোগের সাধারণ লক্ষণ-_যুগপৎ ভেদ ও বমন। 

প্রথমে ২৩ বার উদরাময়ের ন্যায় মলভেদ ও ভুক্তদ্রব্য বমন হইয়।) পরে জলবৎ 

যব বা চাঁউলের ক্কাথের স্ভাঁয়। অথবা! পচা কুমড়ার জলের ন্যায় ভেদ এবং বমন 

হইতে থাকে ; মলের গন্ধ পচা মাংসের স্ায় হয় এবং মুত্ররোধ হুইয়। ষায়। ক্রমশঃ 
্ষুর্ঘর কোটরগত, ওঠ্ঘয় নীলবর্ণ, নাঁসিক| উচ্চ, হন্ত-পদ শীতল ও সঙ্কুচিত, হস্ত- 

পদে থিলধরা, অঙ্কুলির অগ্রভাগ চুপসিকা! যাওয়া, শরীর বক্তশৃন্য ও ঘর্শযুক্ত, 

মাড়ী ক্ষীণ, শীতল অথচ বেগধুক্ত ও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত, অতিহিক্কা, অত্যন্ত পিপাসা, 

মোহ, ভ্রম, প্রলাপ, জর, অস্তর্দাহ, স্বরউঙ্গ, অস্থিরতা, শিরোধূর্ণন, শিরোবেদনা, 
কর্ণমধ্যে বিবিধশবশ্রবগ, চক্ষুদ্ররা নানাপ্রকার মিথ্যাদর্শন, জিহ্বার শীততলতা, 

] এবং দস্ত খাহির হইয়া পড়া গ্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত ইয়। 

৯ 
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দোধ-প্রকোপলক্ষণ ।-এই রোগে বায়ুর (প্রকোপ অধিক হইবো, 
ভেদ-বমনের অল্পতা, উদরে বেদনা, অঙ্গমর্দ, মুখশোষ, মুচ্ছা, ভ্রম ও শিরাসঙ্কোচ ! 
প্রভৃতি লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়। পিত্তের আঁধিক্যে অধিকপরিমাণে ভেদ, | 

জর, অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, মোহ ও প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ; এবং কফের আধিক্য 
থাকিলে, অধিকপরিমাণে বমন, আলম্ত, শরীরে ভারবোধ, শীতজ্বর ও অরুচি 

প্রভৃতি লক্ষণ বিশেষরূপে লক্ষিত হইয়া থাকে । 
শারীরিক-সন্তাপ ।-_-এই” অবস্থায় শারীরিক সন্তাঁপ অতিশয় কম | 

হইয়া! যাঁয়। তাপমানযন্ত্বারা পরীক্ষ/ করিলে, ৯৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ দেখিতে | 
পাওয়া যায়। কাহারও বা মৃত্যুর ছই এক ঘন্টা পূর্বে কপালে, গণস্থলে ও 
বক্ষোদেশে সন্তাপ অধিক হইয়া থাকে । কথিত লক্ষণসমূহের মধ্যে মুছা, গাত্র- 

দাহ, নিদ্রানাশ, শারীরিক বিবর্ণতা, উদরে, মন্তকে ও হৃদয়ে অতিশয় বেদনা, 

্াস্তি, প্রলাপ, স্বরভঙ্গ, কম্প ও অস্থিরত! প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর 
জীবনের আশ! করা যাঁয় না। আর বদি ক্রমশঃ ভেদ-বমির অল্পতা, পিত্তমিশিত 

মলভেদ, শারীরিক ,সম্তাঁপের বৃদ্ধি, উদরের বেদনাঁনাশ, নিয়মিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, 
তৃষ্ণার অল্লতা, নিদ্রা, মলে স্বাভাবিক বর্ণের প্রকাঁশ ও মৃত্রআীব প্রভৃতি লক্ষণ |. 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অনেকটা আরোগ্যের আশা হইতে পারে । 
এই রোগ প্রায়ই প্রাতঃকালে আক্রমণ করে। তবে কোন কোন স্থলে অন্ত 
সময়েও ইহার আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার ভোগকালের কোন 
নিশ্য়ত| নাই। কাহারও ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়; অনেককে আবার ৩।৪ 
দিনও কষ্টভোগ করিয়া. মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়। 

চিকিৎসা | -এই রোগ উপস্থিত হইবামাত্রই চিকিৎসা আবশ্ক। 
কিন্ত প্রথমেই বলবান্ ধারক উষধ প্রয়োগ কর! উচিত নহে, তাহাদ্বারা আপা- 
ততঃ ভেদ নিবারিত হইলেও, বমন-বুদ্ধি ও উদরাখ্ান প্রভৃতি উপসর্গ উৎপন্ন 

হইতে পারে। আরও, কিয়ৎক্ষণের ন্ভ ভেদ নিবারিত হইয়।১ পরে আবার 

| অধিকপরিমাণে ভেদ হইবার আশঙ্কা থাকে । এইজন্ত প্রথম অবস্থায় ধারক 

উষধ অতি অল্লমাত্রায় বারংবার প্রয়োগ করা উচিত। অক্পীর্ণ বশতঃ এই রোগ 
উৎপন্ন হইলে, প্রথমে পরিপাঁচক ও অল্লধারক ও্ষধ প্রপ্নোগ করাই সনধাবসথ!। 
অজীরঞ্জনিত বিস্চিকায় নৃপবল্লভ প্রসূতি 'উবধ বিশেষ উপযোগী । অপর বিস্চিক! 
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বিনিময় রে রর রা ররালিরিরনীরা লা 
ডি বিসুচিকা। ৯১১ 

রোগে, প্রথমতঃ দারুচিনি ০০ বার আনা, ভাকরান (কুন্ম) &* বার আনা, 
লবঙ্গ 1%০ ছয় আনা ও-এলাংচর দান! |* চারি আনা, পৃথক্ পৃথক্ উত্তমন্ধপে 
চূর্ণ করিয়া, ২৫ পুচিশ তোলা কাশীর চিনির সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে ) 
সমুদায় মিশ্রিত হইয়। যত ওজন হইবে তাহার স্ তিন ভাঁগের একভাগ 

চ1-খড়ীচুর্ণ তাহাতে [গীর ব 
রতি হইতে ৩* ব্রিশ রতি পর্যন্ত মাত্রায় বারংবার সেবন করাইবে। ২০ কুড়ি 
বসরের যুবক হইতে ৫* পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ রোগীকে, এ কুড়ি রতি 

| চর্ণের সহিত ২ অর্ধ রতি অহিষেন মিশিত করি! £সবন করান যাইতে পাৰে । 
তাহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক রোগীকে অহিফেন ন! দিয়া, কেবল এ চূর্ণই সেবন 

করাইবে। রোগীর বয়ঃক্রমানূসারে ওঁষধধের মাত্রা সিকি, বা অর্ধ প্রভৃতি কম- | 
পরিমাণে ব্যবস্থা করিতে হইবে ; অথবা অহিফেন 3 অদ্ধরতি, মরিচচুর্ণ সিকিরতি | 
ও কর্পুর ১ একরতি, একত্র মিশিত করিয়া, এক এক মাত্রা প্রত্যেক দাস্তের 

পর সেবন করাইবে। দ্ান্ত বন্ধ হইয়া! গেলে, ২।৩ দিন পধ্যস্ত সমুদায় দিনমানে | 
৩ তিন মাত! সেবন করাইতে হইবে । অহিফেন প্রভৃতি ৪ চারিটা দ্রব্য সমভাগে | 
লইয়া ২ ছুইরতি পরিমাণে বটিকা করিয়াও প্রয়োগ কর যাইতে পারে। অহি- | 
ফেনাদবও এই রোগে প্রশস্ত উষধ ) ৫ পাঁচ হইতে ১* দশ বিন্দু পর্যাস্ত মাত্রায় || 
বিবেচনা করিয়া! শীতলজলসহ ইহা প্রয়োগ করিবে । মুস্তাদ্ি-বটী, কপুর-রস, 

গ্রহণীকবাট-রস গ্রস্ুতি, এবং অতিসার ও গ্রহণীরোগোক্ত প্রবল অতিসারমাশক 

অন্তান্ট কতিপয় ওষধ এই রোগে প্রয়োগ করা যাঁয়। এইসকল ওষধ ব্যবহার- 
কালে অল্পপরিমাণে মৃতসপ্তীবনী সুরা জলমিশ্রিত করিয়া পান করা ইলে+ বিশেষ 

উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু বমি-বেগ বা হিক্কা থাকিলে, সুরা না| দিয় সীধু 
অর্থাৎ সির্কা জলমিশ্রিত করিয়! পাঁন করাইবে। তাহাদারা হিক্কা বমি, পিপাসা! 

ও উদদরাগ্মান প্রভৃতি নিবারিত হয়। ১ এক ছটাক ইন্দ্রযবঃ /* এক সের জলের 

সহিত সিদ্ধ করিয়া /« এক পোয়া থাকিতে ন ১ একতোল! পরিমাণে | 
প্রতি অর্ধঘণ্টা অন্তর তাহা পান করাঁইবেঃ তাহাতে বিশেষ উপকার |! 

পাওয়া বায়। 

আপাঙের মূল লসহ বাঁটিয়। ।ৎ চারি আনা মাত্রায় সেবন করাইলে, বিস্চিক। | 
রোগের শাস্তি হয়। উচ্ছে বা করলার পাতার কাথে পিপুলচূর্ণ গ্রক্ষেপ দিদা 
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(লেস ১ স্পা ডি 

ি ৯২ কবিরাজি-শিক্ষা | ঘ 

1 সেবন করাইলে বিস্থচিক1 নিবাঁরিত হয়, এবং জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়। বেলশু'ঠ, 

ও-শুঁঠ এই ছুইটা দ্রব্যের ক্কাথ ; অথবা বেলশু'ঠ, গুঁঠ ও কট্ফল, এই তিনটা 

1 ভব্যের কাথ সেবনেও বিস্চিকার শাস্তি হইয়! থাকে । 

(.. বমনরোধ ও মুত্রনিঃসারণ-উপায়'।--এক অঞ্জলি খই ও ১ এক- 
তোঁলা চিনি, একজ, /%০ দেঁড়পোয়। জলে ভিজাইয়া, কিছুক্ষণ পরে ছ।কিয়৷ 

লইবে; পরে তাহার সহিত বেণামূল ১ একতোলা, ছোট এলাচ ॥* অর্ধতোলা 
ও মৌরী ॥০ অদ্দাতোলা কাটিয়া, এবং শ্বেতচন্দন ১ একতোঁলা ঘষিয়া মিশ্রিত 

করিবে। এই জল অর্ধতোলা মাত্রায় অর্দঘণ্টা অন্তর পান করিলে বমন 

| নিবারিত হয়। সর্ষপ বাঁটিয়া উদরে প্রলেপ দিলে বমন নিবারিত হয়। বমন- 
| রোগের অন্যান্য উধধও বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা যাঁয়। মুত্রনিঃসারণ- 

| জন্ত পাথরকুচি, হিমসাগর, ব| লোহাঁচুর নামক পাতার রস, ১ এক তোলা 

মাত্রায় সেবন করাইবে ; অথবা গোক্ষুরবীজ, শসাবীজ, কাকুড়বীজ ও দুরালভ। 

ইহাদের ক্কাণের সহিত %* দুই আনা সোরাচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে ) 
কিংব! কুশ, কাশ, শর, বেণা ও কৃষ্ক-ইক্ষু, :এই তৃণপঞ্চমূলের ক্কাথ সেবন 

| করাইবে। ২১০ অর্দছটাঁক মাত্রায় টেড়স-সিদ্ধ জল ৩1৪ বাঁর সেবন করাইলে, 

॥ অথবা স্থলপন্মের পাতার রস ১ একতোলা কিঞ্চিৎ চিনির সহিত সেবন করা ইলে, 

ৰ মুত্র নিঃসারিত হয়। পাঁথরকুচির পাতা ও সোরা৷ একত্র বাঁটিয়৷ বস্তিতে 

প্রলেপ দিলেও প্রআাব হয়। হস্তপদে খিলধর! নিবারণের জন্ত তার্পিণ তৈল ও 
1 সুরা একত্র মিশ্রিত করিয়া, অথবা সর্ষপতৈলের সহিত কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত 

করিয়া, তাহা হস্ত-পদে মর্দন করিবে। কেবল শুঠের চূর্ণ মর্দন করিলেও 

উপকার পাওয়া যায়| কুড় ও সৈদ্ধব-লবণ একত্র কাজি ও তিলতৈলের সহিত 

বার্টিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া মর্দন করিবে । দারুচিনি, তেজপত্র, রাক্সা অগ্ডরুঃ 
সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্ক! এই সকল দ্রব্য কাজির সহিত বাটিয়৷ ও ঈষৎ 
উ্ণ করিয়। মর্দন করিলে, খিলধরা নিবারিত হয়। হিক্কানিবারণের ভন্ঠ 

সরিপাত-জরোক্ত হিক্কানাশক যোগসমুহ অথবা কদলীমূলের রসের মস্ত 

| ববস্থা করিবে, কিংবা রাইসারিষ! বীটিয়া ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে তাহার প্রলেপ 
দিবে । উদরের বেদনাশাস্তির অন্ত যবচর্ণ ও যবক্ষার একত্র খোলে সহিত ধীটিয়া | 

| ও অল্প 'গরম' করিয়া; উপরে প্রলেপ দিবে) অথবা তাপিপিতৈল উদরে মাথাইয়া 
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্ ৰ ক 
এ বিসুচিক1 |, ৯৩ নি 

 গ্থেদ দিবে। গরমজলের শ্বেদ দিলে কিংবা! গরমজলে কোন পশমীবন্ত্র ভিজাইয়! 

৷ ও নিড়াইয়া, তাহাদ্বারা স্বেদ দিলেও উপকার পাওয়া যায়। পিপাসায় কাতর 

৷ হইলে, কর্পুরমিশ্রিত জল অথব। বরফ-জল পান করিতে দিবে । কাবাবচিনি-ুর্ণ 
১ এক তোলা, শষ্টিম্ধূচর্ণ ।০ অর্ধতোল ও কজ্জলী ূ ত] 

মিশ্রিত করিয়া, অল্প অল্প লেহন করিতে দিলে, তাঁহাতেও পিপাসার শাস্তি হয়। | 

লব্গ, জামনফল বা মুতার ক্কাথ সেবন করিলেও পিপাসা এবং ধমনবেগের শাস্তি 

হয়। অধিক ধর্ম হইলে গাত্রে আবির 'মাখাইবে, অথব! মধুর সহিত প্রবালভন্ম 

লেহন করিতে দিবে। শিরঃশুল-নিবারণের জন্য মন্তকে শীতল জলের পটা, 

বসাইবে এবং সংজ্ঞানাশ হইলেঃ হাতে পায়ে তাঁপ দিতে হইবে। 

অন্তিমকালে কর্তৃব্য ।-ভীবনের আশ! হাস হইয়। গেলে, এবং 

সন্নিপাত-বিকারের স্তাঁয় চক্ষু রক্তবর্থ, প্রলাপ, মূষ্ছ! ও ভ্রম প্রভৃতি উপসর্গ, |. 

উপস্থিত হইলে, সুচিকৃভরণ রস প্রয়োগ করা উচিতি। ডাবের জলের সহিত 
ইহা ২।৩্টা করিয়া, অবস্থাবিশেষে ২1৩ বার পর্যান্ত সেবন করান যায়। তাহাতেও' 

কোঁন উপকার না৷ হুইলে, পুনর্বার সেবন করান বৃথা । অস্তিমকালের হিমাঙ্গ 
অবস্থায় স্গনাভ্ভি ও সক্ক্পপব্রজ প্রয়োগ করিলেঃ বিশেষ উপকার 
পাওয়া যায়। 

এই রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে সর্বদাই সতর্ক থাকা! আবশ্যক $ যেহেতু ] 

ইহা! হইতে কোন্ মুহূর্তে কি অনিষ্ট হইবে, তাহ! অনুমানদ্বার৷ জানিবার উপায় 

নাই। রোগীর গৃহ, শয্যা ও পরিধেয় বন্ত্রাদি সর্ববদ! পরিষণার রাখিবে, গৃহে রুপুর্র, 
ধূনা ও গন্ধকের ধূম প্রদান করিবে ; রোগীর মলাদি অতিদুরে নিক্ষেপ করিবে। 

পথ্যাপথ্য | - পীড়ার প্রবলাবস্থায় উপবাস ব্যতীত আর কিছুই পথ্য 
নহে। গীড়ার হাস হইয়।, রোগীর ক্ষুধাবোৌধ হইলে, পাঁনিফলের পাঁলো, এরাক্ুট 

ধা সাণড জলসহ..প্রস্তত করিয়া খাইতে দেওয়া যায়। অতিসারোক্ত কিপয় 
যবাগুও এই অবস্থায্» বিশেষ উপকারী । এইসকল থাগ্ের সচিত পাতি ঝা! | 

কাগ্ী নেবুর রস দেওয়। যাইতে পারে। পীড়া সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইস্া, | 

অধিক ক্ষুধা হইলে, পুরাতন-চাউলের অন্নমণ্ড, কই, মাগুর, মউরলা! ও অন্তান্ত | 

ষু্রমতস্তের ঝোল বা কোমল-মাংসের রস (ব্রথ) সহ থাইতে দিবে। তৎপরে 
অন্ন-পরিপাঁকের উপযুক্ত অগ্নিবল হইলে, পুরাতন সুক্স-চাউলের অন্ন মহুর- 

৮. 

শি স্পেস 
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পাশাপাশি শিশির ীশপপিপপপাপপপিসপপী পিপল গু 

্ ৯৪ কবিরাজি-শিক্ষা! | তি 

| দালের যুষ, পূর্বোক্ত মত্ত ও মাংসরস, অথবা! ঠটেকলা, ভুমুর, কচি পটোল ও 

| গন্ধভাছুলে প্রভৃতির তরকারী অল্লপরিমাণে খাইতে দিবে । মিছরি ও বাতাস 

| ভিন্ন অন্ত কোন মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। শারীরিক বলবৃদ্ধি 

'হওয়ার পর ২।৪ দিন অন্তর গরমজলে স্নান করিতে 'দিবে। 

নিষিদ্ধ কন্ম ।---সম্পূর্ণ স্বাস্থ্ালাভ না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ গুরুপাক 

দ্রব্য, দ্বৃত বা গ্বৃতপন্ক,দ্রবা, ভাজাপোড়া! দ্রব্য প্রভৃতি ভোজন, এবং পান, মৈথুন, 
অগ্নি ও রৌব্রসস্তাঁপ, ব্যায়াম বা অন্যান্ত শ্রমজনক কার্য কদাচ করিতে দিবে ন!। 

1 পূর্বেই বল! হইয়াছে সাধারণতঃ অজীর্ণই এই রোগের মূল কারণ ; অতএব, 
যেসকল কারণে অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা, সর্বথা তাহা পরিত্যাগ কর! আবশ্ক। 

দেশে বা গ্রামে অথবা নিজ পরিবারের মধ্যে কাহারও এই রোগ উৎপন্ন হইলে, 

কোনরূপ ভয় কর উচিত নহে )'কারণ, ভয় হইতে অজীর্ণ, এবং অজীর্ণ হইতে 

1 এই রোগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্তভাবন1 
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অলসক ও বিলম্বিকা । 
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| রোগের কারণ |-__-এই হুইপ্রকার রোগও অজীর্ণরোগের ভেদমাত্র। 

' যেসকল ব্যক্তি ছূর্বল, অল্লাগ্রি, বহৃত্লেস্বযুক্ত, মল-মৃত্র-বায়ুর বেগবিধারক, এবং 

বাঁহীর। গুরু, কঠিন, বুপরিমিত, রুক্ষ, শীতল ও শুফ ভোজ্যদ্রব্য আহার করেন, 

তাহাদিগেরই কুপিত বায়ু স্রে্সছার! রুদ্ধগতি হইন্া, এই ছুইপ্রকার রোগ 
উৎপাদন করে। অলদক রোগে অতিশয় কষ্টদায়ক উদরাগ্মান হয়, রোগী 

যন্ত্রণার আর্তনাদ করিতে থাকে, মুচ্ছিত হয়, এবং অজীর্ণবশতঃ তাহার কুক্ষি- 
'দেশস্থ বাযুর অধোগতি রুন্ধ হওয়ায়, এ বায়ু, হৃদয় ও কণ্ঠ প্রভৃতি উর্ধভাগেই 
উশ্থিত হইতে থাকে; সুতরাং হিক্কা ও উদগাঁর এই রোগে অধিক পরিমাণে 

প্রকাশ পায়। ভেদ ও বমন ব্যত্তীত বিস্ুচিক। রোগের অন্তান্ত লক্ষণও এই রোগে 

দেখিতে পাঁওয়া যায়। এই রোগে ভূক্তদ্রবয অধঃ বা! উত্ধাভাঁগে গনন করিতে না 
[. এটি 
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রী অলসক ও বিলম্বিকা । ৯৫৩ 
টিটি ররর ভিত 5িজিতিউিতিতিও রহিত? 
পারিয়া, অপক্াবস্থাতেই আমীশয়ে অলসভাবে অবস্থিত থাকে, এইকসন্ত ইহার 
নাম অলক হইয়াছে। বিলস্বিকা রোগের পৃথক লক্ষণ কিছুই নির্দিষ্ট নাই ) এ 

সমস্ত লক্ষণই অতিমান্র প্রকাশিত হইলে তাহাকে বিলম্বিকা কহে । অলসক 
অপেক্ষা বিলন্বিক1 রোগ অধিক কষ্টসাধ্য । 

ূ চিকিৎসা ।-_-অলসক ও বিলম্বিক1--এই উভয় রোগের চিকিৎস। 

একই প্রকার। উত্তয় রোগেই প্রথন্গতঃ লবণমিশ্রিত উষ্ণজল পাঁন করাইন্্ী বন 

| করাইবে। অথব! ডহর-করঞ্জের ফল; নিমছাল, আপাঙ্গের বীজ, গুলঞ্চ, শ্বেত- 
তুলসী ও ইন্ত্রযধ, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ প্রজ্থত করিয়া আক পাঁন করাইবে। 

তাহাতে বমন হইয়া অলসক ও বিলগ্থিকা! রোগের শান্তি হয়। উদরাধ্মান ও 

উদ্রের বেদন। শান্তির জন্ত দেবদারু, শ্বেতযব, কুড়, শুল্ফা, হিং ও সৈম্ধবলবণ, 
একত্র কাজিসহ পেষণ করিয়া, উদরে প্রলেপ দিবে । যবচূর্ণ ও যবক্ষার ঘোলের 

সহিত উষ্ণ করিয়া, প্রলেপ দিলেও, উ্ীরূ্প উপকার পাওয়া যায় । উত্তপ্ত কাজি 

বোতলে পৃরিয়, অথবা তাহাদ্বারা কোন পশমীবন্ত্র ভিজাইয়! ও নিউ.ড়াইয়া, 
. তাহার ম্বেদ দিলে উদরাধ্ান এবং উদর-বেদনার শাস্তি হয়। হিককানিবারণের জন্ত 

কদলীমূলের রসের নম্য দিবে) অববা রাইদর্যপ বাটিক! ঘাড়ে ও মেরুদণ্ড 

| তাহার প্রলেপ দিবে। উদগার-নিবারণের জন্ত বন্তক্ষার প্রভৃতি বায়ুর অন্ুলোমক 
ষধ প্রয়োগ করিবে। অগ্রিবর্ধক অথবা অজীর্ণনাঁশক সমুদাগ় ওষধই এই' উভয় 

রোগে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 
পথ্যাপথ্য |---এই উভয় রোগের প্রথম অবস্থায় উপবাস ব্যবস্থা! 

করিবে। তৎপরে ক্ষুধ! ও অগ্নিবগ বিবেচন। করিয়া, ক্রমশঃ লঘু পধ্য ভোজন 
করিতে দিবে । অন্তান্ত সমুদায় নিয়ম বি্চিকা রোগের স্তায় প্রতিপাঁপন করা 

আবশ্কক। 

০৩০টি 
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পি ৯৬ কবিরাজি-শিক্ষা! ৷ ও 

ক্রিমিরোগ। 
শন দু বারা পরার 

প্রকারভেদ ও নিদান ।-ক্রিয়ি ছুইপ্রকার-_শত্যস্তরদোষজাত 
এবং বহির্মলজাত। আত্যন্তর ক্রিষি তিনভাগে বিভক্ত ;- -পুরীষজ, কফজ্ ও 

রুক্তজ। অজীর্ণসত্বে ভোজন, সর্বদা মধুর ও অল্পরস ভোঞ্জন, অতিমাত্র তরল | 

দ্রব্য পান, অপরিষ্কুত জল পান, গুড়, পিষ্টক, মাংস, শীক, মাঁষকলাই ও দি | 
প্রভৃতি গুরুপাক দ্রবোর অতিনাত্র ভোজন, ক্টীরমত্ম্তাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য 

ভোজন, ব্যায়ামশুন্ত ত1 ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে আন্যন্তর ক্রিমি উৎপন্ন 

হইয়া থাকে । এই ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, জর, বিবর্ণতা, শুল, হৃত্রোগ, অবসন্নতা, | 

। ভ্রম, আহারবিদ্বেষ, বমনবেগ, বমিঃ মুখ হইতে জলম্বাব, অজীর্ণ, অরুচিঃ নাসিকা* | 
কতুয়ন (নাক চুলকান ), হাচি ও নিদ্রাবস্থায় দন্তশব্ব (দীত-কড়মড়ি) প্রভৃতি 

লক্ষণ প্রকাশিত হয় । | 

পুরীষজ ক্রিমির লক্ষণ |---পুরীষঞ্জ ক্রিমি পক্াঁশয়ে জন্মে । ইহার | 

প্রায়ই অধোঁদিকে বিচরণ করে। কিন্তু কদাঁচিৎ আমাশয়ের দিকে উখিত হইয়া 

থাকে । এরূপ উদ্নদিকে বিচরণ করিলে রোগীর নিশ্বানে বিষ্ঠার গন্ধ অনুভূত 

হয়। পুরীষজ ক্রিমি নানাপ্রকার হুইয়! থাকে । সুক্ষ, স্থূল, দীর্ঘ, গোলাকার, 

এবং শ্তাব, গীত, শ্বেত, বা! কৃষ্চবর্ণ, প্রন্ৃতি ইহাদের, নানাপ্রকার আকরুতিগত 

বিভিন্নতা দেখিতে পাওরা যার । কতকগুলি ধান্তসকুরের হ্ার সুপ, কতকগুলি | 

কেঁচোঁর ন্যাঁয় দীর্ঘ ও স্থল, কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি বা চর্মলতার 

হ্যায় আক্লৃতিবিশিষ্ট ; এইরূপ নানাপ্রকার পুবীষজ ক্রিমি হইয়া! থাকে। গ্রথিত 

লাঁউবীজের মত আর একপ্রকার ক্রিমি আছে; তাহার! দৈর্ঘ্যে ১২ হাত 

পর্য্যন্ত লম্বা হয়। অতিরিক্ত পরিমাণে মাংসভোজন অথব! অল্পনিদ্ধ মাংস 
ভোজন, এবং অধিক পরিদাগে শুকরমাংদ ভোজন করিলে, প্রারই এইব্প 
ক্রিমি উৎপন্ন হইয়। 'থাকে। ইহাদিগকে বাহির করিতে হইলে, -স্ত্রের স্টায় 

টানিয়া বাহির করিতে হয়। এইসমন্ত ক্রি বিমার্গগাঁমী হইলে, মলভেদ, শুল, ; 
জী 
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পারে। ইহাদের আক্কৃতি ও পরিমাণ তিলের স্তায়। বাহ্ক্রিমি যুক ও লিখ্য |. 

চুর; ভ্রিমিরোগ। ' শখ 
উদরের স্ুবতা' শারীরিক কশতা,, কর্কশতা, পাও্বর্গতা, রোমাঞ্চ, অক্গিমান্দয এবং 
গুহদেশে কওন প্রভৃতি লক্ষণ গ্রফাশিত হয়। 

কফজ-ক্রিমিলক্ষণ ।--কফজনিত ক্রিমি আমাশয় উৎপর হইয়া, 
উদরের চতুর্দিকে বিচরণ করে ) ইহ্থাদের আক্কৃতিও পুরীষজ-ক্রিমির স্তায় নানা- 
প্রকার; বর্ণও এন্পপ বিভিন্ন হুইতে দেখা বায়। কফজ-ক্রিমি জঙ্মিলে, বমন- 
বেগ, মুখ. হইতে জলন্রাব, অনীর্ণ, অরুচি, মুগ্ছা, বমি, জর, মলগ-মূঅরোধ, রুশতা, 
হাঁচি ও গীনস, প্রভৃতি লক্ষণ অধিকপরিমাণে প্রকাশিত হয়। 

রক্তজ-ক্রিমিলক্ষণ ।-__রক্তজ ক্রিমি রক্তবাহী শিরাসমুহে অবস্থিত 
থাকে । ক্সীরমত্হ্াদি সংযোগবিরদ্ধ ত্রব্য ভোঁজন্ষ অজীর্ণসন্ধে. ভোজন, এবং 
শাকাদি দ্রব্য অধিকপরিমাঁণে ভোজন করিলে, এই রক্তজ ক্রিমি উৎপন্ন হয়। 
এইসকল ক্রিমি অতিশয় হুক, গোলাকার ও তাত্রবর্ণ হয়। 

বাহামলজাত-ক্রিমিলক্ষণ ।-_বাঁহমলজাত ক্রিমিসমূহ গান্রের মল 
এবং স্বেদ হইতে উৎপন্ন হয়, অতশ্রব অপরিচ্ছন্পতাকেন্ই ইহার কাঁরণ বল যাইতে |. 

নামভেদে ছুইপ্রকার। যুক অর্থাৎ উকুন নামক ক্রিমি বন্থপনযুক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ $ 

তাহার! কেশবহুলস্থানে অবস্থিত থাকে । লিখ্যসকণ নুম্ধ সুঝ্মী ও স্থেতবর্, ইহারা 
বন্ত্রে অবস্থান করে। 

চিকিগুসা | --আভ্যন্তর ক্রিমিবিনাশ জন্ত ঘেঁটুপাতার অথবা! আন!” 

রসের কচিপাতার রস কিঞ্িৎ মধুমিশ্রিত করিয়া! স্বেবন করাইবে । বিড়্নুর্ণ 
/* এক আনা মাত্রত্মি লস, অথবা ২ দুইতোল! বিডৃঙ্গের কাথ পান করাইবে। 

ক্রিমিবিনাঁশের জন্ত বিড়ঙ্গ অতি শ্রেষ্ঠ উধধ। থেজুর-পাতার বস বাসি করিয়া! 
খাইলে, অধবা৷ খেছুরের মাতি খাইলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। পাঁলিধাপাতার রস, 
কেঁউপাতাঁর রষ, শালিঞ্চশাকের রস, পলাশবীজের বুস, দাঁড়িমমূলের ছালের কাখ 
গ্রভৃতি ভ্রব্যও আগ্ড ক্রিমিনীশক। সৈম্ধবলবণ ও খোরাসানীযমানী সমভাগ্ে 
একক্র মিশাইয়। ।* চারি মানা নায় জলসহ প্রাতঃকালে €লঞ্চম করিলে, 

ক্রিমিরোথ, অনীর্ণ, অপ্রিমান্ধ্য ও আমবাত প্রশমিত্ত হয়। তিতঙ্গাউবীজের 

চূর্ণ ।* চারি' আনা. মাত্রায় ঘোঁল বা ডাবের জলের সহিত, অথব৷ কমলাগু দি 
।* চারি আন! মাজার গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া! সেবনে ক্রি্মি আরোগ্য হল 

এ 
(1... খী। 
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সি ৯৮  কবিরাজি-শিক্ষা। ও 

্ সোমরাজীবীজ ॥* অর্দতোলা, /৭ এক ছটাঁক জলের মহিত ৫৬ ঘণ্টাকাল র 

ভিজাইয়। রাখিয়া, সেই জল অথব। ঘোলের সহিত বিডৃঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষীর, | 
কমলাগুড়ি ও হরীতকী একত্র পেষণ করিয়া অর্ধ তোল! মাত্রায় সেবন করিলে ৰ 

ক্রিমি বিনষ্ট হয়। অর্দজল-মিশ্রিত ঘোল এবং বিড়, পিপুলমূল, সজিনা- 
বীজ ও মরিচের সহিত বাগু প্রস্তত করিয়া, তাহাতে সর্জিকাক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া 

পাঁন করাইবে। এই সমস্ত যোগ ক্রিমিনাশের উত্তম গঁধধ। ইহা ব্যতীত পারসী- 
যাদী চূর্ণ, মুন্তাদি কষা, ক্রিমিমুদগর রস, ক্রিমিত্বরস, বিড্ঙ্গলৌহ, ক্রিমিঘাতিনী 
বটিকা, ত্রিফলাগ্যঘ্বৃত, প্রভৃতি ওঁষধ যথামাত্রায় প্রয়োগ করিবে । আমাদের 

শ্রিন্সিআতিলী-বটিক্1 সেবনে .সকল প্রকার ক্রিমিই অতিশীন্ 
বিনষ্ট হয়। 

বাহ্ক্রিমি-বিনাশের জন্ঠ ধুতুরাপাঁতীর অথবা! পাঁণের রসের. সহিত কপূর 
মাড়িয়া প্রলেপ দিবে। নালিতার বীজ কীজির 2588 

দিলেও সমুদয় উকুন মরিয়া যায়। বিড়ঙ্গতৈল ও ধুত্বরতৈল' বাহক হি 
উৎকৃষ্ট উষধ। 

পথ্যাপথ্য ।--পুরাতন- তগুলের অগ্ন, ক্ষুদ্রমতন্তের ঝোল, পটোল।? মোড়া 
উচ্ছে, করোলা, বেতের ডচী, মাঁণকচু ও ডুমুর প্রভৃতি তরকারী, কাজি, ছা 
ছু, তিক্ত-কষায়-কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ, এবং পাঁতি বা কাগজি নেবুর রস- 
__এই গীড়ায় উপকারী। ছুইবেল! অক্প ভোজন না করিয়া, রাত্রিতে সা) বার্সি, 
এরাকুট প্রভৃতি লঘুপথ্য ভোজন করা উচিত। যেহেতু, ক্রিমিরোগে যাহাতে 
জীর্ণ না হন, তদ্ধিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত । 

পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য মিষ্টদ্রব্য, গুড়? মাষকলাইঃ দধি, অধিক স্বৃতঃ 

অধিকপরিমাঁণে তরলদ্রব্য ও মাংস প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, এবং দিবানিদ্রা ও 

| মলমুত্রাদির বেগধারণ বিশেষ অনিষ্টজনক । 

ছি 



৮! পা ও কামলা | " ৯৯ 
৮৮০ পাপা্পো শপ পপ পপ সপ পপ শপ পাপ এ 

সপ 

পাণ্ড ও কামলা । 
০ ০ 

নিদান ।--অতিরিক্ত ব্যায়াম ও মৈথুন, অথবা অধিক পরিমাণে অল্প, 

লবণ, ম্য, অথবা! লঙ্কামরিচ, রাইসর্ষপ প্রভৃতি তীক্ষবীর্ধ্য দ্রব্য এবং মৃত্তিকা, 
প্রভৃতি কদধ্য দ্রব্য ভোজন করিলে, বাতাদি দৌফত্রয় রক্তকে দূষিত করিয়া 

পাঙুরোগ ' উৎপাদন করে। এই রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্বের দেহচন্ম্ম ফাটা 

ফাটা, মুখ দিয়! সর্বদ| জল উঠা, শরীরের অবসন্নতা, মৃত্তিকাভক্ষণে গ্র ল ইচ্ছা, 

অক্ষিগোলকে শোথ মল-মুত্রের পীতবর্ণতা ও অপরিপাক প্রভৃতি পৃর্বরূপ 

প্রকাশিত হয়। পাওুরোগ পাঁচগ্রকার, বথা--বাতব্দ, পিত্ত,,কফজ, সন্লিপাতজ |. 
ও মৃতিকাভক্ষণজাত। 

ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুরোগের লক্ষণ ।-বায়ুজনিত.পাওরোগে ত্বক, মুত্র 
ও নখ কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ ও রুক্ষ হয়, এবং শারীরিক কম্প, সুচীবেধবৎ 

৷ বেদনা, আনাহ ও ভ্রম প্রস্তুতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে । পিতজ পাওুরোগে | 
৷ সমস্ত দেহ, বিশেষতঃ মল, মুত্র ও নখ গীতবর্ণ হয়, এবং ইহাতে দাহ, তৃষণ, 

জর ও ভাঙ্গা! ভাঙ্গ। মলভেদ প্রভৃতি লক্ষণ গ্রকাশিত হইয় থাকে । শ্লেক্সজ- 
পাওরোগে ত্বক, মৃত্র, নয়ন ও মুখ শুরুবর্ণ হয় এবং মুখ ও নাসিক! হইতে 
জলন্রাব, শোঁথ, তন্দ্রা, আলঙ্ত, দেহের অত্যন্ত গুরুতা৷ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে 

পাওয়া 'যায়। সঙ্লিপাতজ পাওুরোগে উক্ত বাতজাদি পাঙরোগের লক্ষণসমূহ 
মিশ্রিত ভাবে লক্ষিত হয় । এই সন্নিপাতজ পাওরোগে জবর, অরুচি, বমির বেগ 
বা. বমি, তৃষ, ক্লান্তি ও ইন্দিয়শক্তির নাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তাহা 
অসাধ্য হইয়া থাকে। মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাঁগুরোগে ভূক্ত-মৃত্তিকার গুণ- 
বিশেষাঁন্ুসারে যে কোন একটী দোঁষ কুপিত হইয়া তাহাই আরম্তকরূপে পরিণত 
হয়। কঘায়রসবিশিষ্ট মৃত্তিকাভক্ষণে বায়ু, ক্ষারবিশিষ্ট মৃ্তকাভক্ষণে পিত্ত ও 

ূ মধুররসবিশিষ্ট মৃত্তিকাভক্ষণে কফ কুপিত হইয়া, পূরববান্রক্ষণানূসারে স্ব শ্থ 
৷ লক্ষণ প্রকাশ করে। তৃষ্টমৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে, সেই মৃত্তিকার রৌক্ষগুপবশতঃ 
৷ রসাদি ধাতুসমূহ এবং ভুক্ত অন্নও রুক্ষ হইয়া! যায়। আর সেই ভুক্ত ভৃষ্টমৃ্তি ক 

ত্র .__.__. 



83 
্ বিরাজি-শিক্ষা । মত ১০৩ ক 

অনীর্ণ অবস্থাতেই রসবহাদি আোতঃসমুহকে পূর্ণ ও রুক্ষ করিয়া, ইন্ড্িয়শক্তি, 

দীপ্তি, বাধ্য ও ওজঃপদার্থের বিনাশপুর্ববক সহস! বল, বর্ণ ও অগ্নি বিন করিয়া, 
পাঁওরোগ উৎপাদন করে। 

পাঁগুরোগীর কোষ্ঠে ক্রিমি জন্মিলে, অক্ষিগোঁলক, গণুস্থল, জ, পদ, নাতি, 

ও লিঙ্গে শোণ হয, এবং রক্ত ও কফের সহিত মিশ্রিত মল নিঃস্যত হ্ইন্বা থাকে । 

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।---পাুরোগ দীর্ঘকাল অচিকিৎস্তভাবে অবস্থিত 
থাকিলে অপাধ্য হয়। আরও, যে পাও্কোগী শোথযুক্ত হইয়া সমস্ত বন্ত পীত- 
বর্ণ দেখে, তাহার সেই পাওুরোগ অসাধ্য বলিয়া বুঝিতে হুইবে। 

সাঙ্ঘাতিক-লক্ষণ ।--পাওুরোগীর সর্ধবাঙ্গ যদি কোন শ্বেতপদার্থ- 

দ্বারা প্রলিপ্ত বলিয়া বৌধ হয়, এবং শারীরিক গ্লানি বমি, মুচ্ছা, ও পিপাসা 

প্রতৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয়ঃ তাহা! হইলে তাঞার মৃত্যু খটিয়া থাকে । বক্তজয়- 
1 বশতঃ যাহার শরীর একেবারে শুক্ুবর্ণ হুইক্পাঁ যায়, তাহার জীবনের আশা কম। 

অথবা যে পাঁওরোগীর দত্ত, নখ ও নেত্র পাঁওুবর্ণ হয়, এবং সেই ব্যক্তি দৃশ্ঠ বন্ধ 
সমূহ যদি পাওুবর্ণ অন্থুভব করে, তবে ভাহারও মৃতু নিশ্চিত। পাওুরোগীর 
হাত পা ও মুখ শোথযুক্ত হইয়া মধ্যতাগ ক্ষীণ হইলে, অথবা! মধ্যভাগ শৌথধুক্ত 
হইয়া! হন্ডপদাঁদি ক্ষীণ হইলে, তাহাও মৃত্যুলক্ষণ বুঝিতে হইবে। যে পাওুরোগীর 
গুহদেশে, লিঙ্গে ও অও্ডকোষে শোঁথ, এবং মুচ্ছা। জ্ঞাননাশ, অতিপার ও জর 

প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, ত।হারও মৃত্যু ঘটিয়৷ থাকে । 

কামলারোগের নিদীন ।- পাওুরোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে, বাহুল্য- 
ূ 

রূপে পিত্তকর দ্রব্য সেবন করিলে, পিত্ত অধিকতর কুপিত হইয়া, রক্ত ও মাংস 
দুষিত করে; তাহাতেই কাঁমলাঁরোগ জন্গিয়া থাকে ; যক্কংদোষ হইতেও ভ্রুমশ: 
এই রোগ উৎপক্ন হইতে দেখ! যাঁয়। পাওুরোগে যে সমস্ত নিদান কথিত হই- 
যাছে, সেইসকল নিদান হইতে এবং অতিরিক্ত দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণেও 
কামলারোগ উৎপন্ন হইতে পারে। যকৃৎ হইতে পিত্ত বাহির হইয়। যদি তাহার 
সমস্ত অংশ পাকস্থলীতে না গিয়া কতক অংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়; তবে 

তাহা হইতেও কামল। উৎপন্ন ইয়। থাকে । 
লক্ষণ |»-এই রোগে প্রথমে ফেবল চক্ষু্ধয় পীতবর্ণ পু তৎপরে 

| ্বকৃ, নখ, মল, সূত্র, প্রভৃতি সমস্ত শরীরাব়বই পীতবর্দ হইয়া, ক্রমশ: 
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বর্ধাকালের ভেকের সভায় গীত বর্ণ চইয়া উঠে। : কাহারও বা! মল ও. মুর রক্ত- 
বর্ণ হইতে দেখ! যায়। আরও, এইরোগে মলের গুরুবর্ণতা ও কঠিনতা, 
গাতজে কণডু (চুণকানি ), বমনেচ্ছা, ইন্জিয়শক্তির নাশ, দাহ, অপরিপাক, হূর্বালতা, 
অরুচি ও অবসাদ প্রভৃতি লক্ষণসমূহ লক্ষিত হুয়। এইরোগের চলিত নাম 
“ন্যাকা” । 

সাও্াতিক লক্ষণ ।--কামলারোগে অত্যস্ত শোথ, মুচ্ছা) মুখের ও 
চক্ষুত্বয়ের রক্জবর্ণতা, মল ও মুত্রের কৃষ্ণ পীত বা লোহিতবর্ণতা, এবং সর্বাঙ্গে 

দাহ, অরুচি, পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা, মুষ্ছাঃ অশ্নিমান্য ও সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি 
উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়। থাকে । 

কুম্ত-কামল! -_-কামলারোগ বহুদিন পথ্যস্ত শরীরে অবস্থিত থাকিয়া 

পূর্বোক্ত লক্ষণসমূহ অধিকতর প্রকাশ করিলে, কুস্ত-কাঁমলা নামে অভিহিত হয়,। 

1 এই অবস্থা স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য । বিশেষতঃ ইহাতে অরুচি, বমনবেগ, জর, দোষজ 

ৰ গ্লানি, শ্বাস, কাঁস মলভেদ টি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর জীবনের 
আশা থাকে না। 

হলীমক পা বা কামলারোগ উৎপন্ন হওয়ার পর ক্রমশঃ শরীরের 

বর্ণ হরিত শ্তাব বা পীতবর্ণ হইলে, এবং তাহার সহিত বল ও উৎসাহের হাঁস, 
তন্ত্া, অগ্নিমান্দ্য, মুদ্ুর, স্ত্রীসহবাঁসে অনিচ্ছা+ অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষণ+ অরুচি, 

ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তখন তাহা হনীমক নামে অভিহিত 

হইয়া থাকে । | 

চকিওসা। |--যেসকল কাধ্যদ্বার! যরুতের ক্রিয়। সম্পূর্ণরূপে সাঁধিত 
হয়, তাহার অনুষ্ঠানই এইসকল রৌগের প্রধান চিকিৎসা । পাওুরোগে 
হরিদ্রার ক্বাথ ও কক্ধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত, অথব। আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, 

| এই তিন দ্রব্যের কাথ ও কক্ষপহ দিদ্ধ স্বত, কিংবা বাতব্যাধি-প্রসঙ্গে কথিত 
তিন্দুকত্বত সেবন করাঁন উচিত। কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে এ সমস্ত দ্বতের সহিত 
বিরেচক ওঁষধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করান আবশ্বাক। বাতক্-পাঙ্রোগে ঘ্বত 

ও চিনির লহিত অরিফলার ক্বাথ সেবনে উপকার হয়। পিতজ-াঞুরোগ্ে 
২ দুই তোল! € পাঁচ মাষা ৪ চারি রতি ছিনির সহিত ১* দশ মাষ! ৮ আট রতি 
চে তেউড়ীচুর্দ মিশ্রিত করিয়া সেবন ব্যবন্থের। কফজ পাওুরোনে ক্রীতকী 
8 ৃ । 
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গোমুত্রে ।ভজাইয়া, সেই হরীতর্কী গোমুত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন ব্যবস্থা ূ 
করিবে, অথবা গ্োসুত্রের সহিত শুঠচুর্ণ ৪ চারিমাঁষ। ও লৌহভস্ম ১ এক মাষা, 
কিংবা! গোমুত্রসহ পিপুলচুর্ণ ৪ চারি মাষ! ও শু'ঠচুর্ণ ৪ চারি মাষা, অথবা গোমুত্রের 
সহিত শোধিত শিলাঁজতু ৩ তিন মাষা; কিংব৷ ত্বৃতপিষ্ট গুগ্গুলু ৮ আট মাষ৷ 
সেবন করিতে দিবে; লৌহচুর্ণে ৭ সাত দিন গোমৃজ্রের ভাবনা দিয়া সেই লৌহ 
২ ছুই রতি মাত্রায় ছুগ্ধের সহিত সেবন করিলেও কফজ-পাওুরোগে বিশেষ 
উপকার হয়। 

প্রতাহ গুড়ের সহিত হ্রীতকী সেবন করিলে, সকলপ্রকাঁর পাঁওুরোগই 
উপশমিত হয়। লৌহহূর্ণ, কুষতিল, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও কুল-আঁটার শীস '. 
প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদা় চূর্ণের সমভাগ স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ একক্র উত্তম- 
রূপে মিশ্রিত করিয়। মধুর সহিত মোদক প্রস্তত করিবে। এই মোদক |০ চারি 

আন মাত্রায় একছটাক ঘোলের সহিত সেবন করিলে, অতিকষ্টসাধ্য পাওুরোগও 
প্রশমিত হয়। 

পা্ডুশোথের চিকিৎসা।-__পাওুরোগীর শোথ থাকিলে, অগ্নিতে 
৭ সাতবার মণ্ডুর উত্তপ্ত করিয়। প্রত্যেক বারেই তাহা গোমুত্রে ির্বাপিত! 
করিবে; পরে ্  শোধিত-মণ্তুরচর্ণ ২ ছুইরতি মাত্রায় স্বত ও মধুর সহিত 
মিশ্রিত করিয়া, অল্পের সহিত সেবন ব্যবস্থা করিবে। ইহারা পাও ও শোথ 

নিবারিত হয় এবং অন্নির দীপ্তি হইয়া থাকে । 
কামলা-চিকিৎসা ।__-কামলারোগে গুলঞ্চের পাতা বাটিয়॥* অর্-| 

তোল। মাত্রায় ঘোলের সহিত পান করিতে দিবে । শুঠের গু ড়ার সহিত গব্যদুগ্ধ- ; 

পান উপকারী । হরিদ্রাচুর্ণ।* চারি আন ২ ছুই তোল! দধির সহিত প্রত্যহ 
প্রান্ঘঃকালে সেবন বিশেষ ফলপগ্রদ | ব্রিফলা, গুলু, দারুহরিদ্রা! ও নিমছালের 

কবাথ, মধুর সহিত প্রত্যহ প্রাতঃকালে দেবন ব্যবস্থা করিবে। , লৌহচুর্ণ ২ ছুইরতি 
এবং শু'ঠ, পিপল, মরিচ, ও বিড়ের চূর্ণ সমুদায়ে।* চারি আনা একত্র মিশ্রিত 
করিয়া, আরব! হরিদ্রা, আমলকী ও বহেড়ার চূর্ণ একত্র মিশাইয়! ।* চারি 
আনা মাত্রায় ম্নেবন করিতে দিবে। সবহ্রপুটিত বা পাঁচশত-পুটিত লৌহচুর্ণ__ মধু: 
ও গ্বতের সহিত সেবনে অথবা! হ্রীতকীচুর্ণ, এবং গুড় ও মধুর ইনি 
এরূপ লৌহচূর্ণ লেহনে অথবা লৌহচ্ণ্ণ আমলকী, শঠ পিপুল১ মরিচ ও ; 

শু রি 
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হরিদ্রা চূর্ণ,-দ্বৃত, মধু এবং চিনির সহিত সেবন করিলেও কামলা! রোগের 
শাস্তি হয়। 

কুস্তকামল৷ ও চির যা | _-কুস্তকাঁনলারোগে এবং | 

হলীমকরোগে পা ও কামলা রোগেরই সমুদধায় বিধান কর্তব্য। রিশেষতঃ 
কুস্তকামলার, বকেড়াকাঁষ্ঠের অগ্নিতে মণ্তুর দগ্ধ করিয়া, ক্রমশঃ তাহা ৮ আটবার ' 
গ্বোমুত্রে নির্বাপিত করিবে ) পরে সেই মণ্ডুরুর্ণ ২ ছুইরতি মাত্রায় মধুর সহিত: 
লেহন করিতে ধিবে। আর হুলীমকরোগে জারিত লৌহ ২ ছুই রতি মাত্রায় 
খদিরের কাথ ও মুতার চুর্ণের সহিত লেহন ব্যবস্থা করিবে। কট্কাঁ, বেড়েল[, | 
মষ্টিঘধু, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা, ও দারুহরিজ্রা, সমভাগে চূর্ণ করিয়া, চারি আনা 

| মাত্রায় স্বত, মধু ও চিনির সহিত লেহন করিলেও হলীমক রোগ নিবারিত হয়। | 

| ফলত্রিকাদিকষার, বাসাদ্দিকযায়, ' নব্বয়সলৌহ, ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ, 'ধাত্রীলৌহ্, | 
অষ্টাদশাঙ্গলৌহ, পুনর্নবাদি মণ, পাওুপঞ্চাননরস এবং হরির্রাদযদ্বত, ব্যোষাদ্য- | 

: স্বৃত, পুনর্নবাতৈল প্রভৃতি অবস্থা! বিবেচন! পূর্বক, পাও, কামলা, কুস্তকামল! 
ও হলীমক রোগে প্রয়োগ করা! আবশ্তক। 

চক্ষৃদ্ঘয়ের পীতবর্ণতা নিবারণের জন্য দ্রোপপুষ্প অর্থাৎ গলঘধিযা পাতার 

রদ চক্ষুমধ্যে দিবে) অথবা হরিদ্রা, গিরিমাটী ও আমপকীর চুর্ণ”__মধুর সহিত | 

মিশ্রিত করিয়া, 'চক্ষুতে অঞ্জন দ্িবে। কাকরোল-মূলের রসের, বা স্বতকুমারীর | 

রসের, অথবা পীতঘোষাফল জলে ঘষিয়া তাহার নন্ত লইলেও চক্ষুম্বয়ের গীত- | 

বর্ণতা পরিষ্কৃত হয়। : 

পথ্যাপথ্য ।--এইসমন্ত রোগে জীর্ণজ্জরের ও বরুত্রোগের পথ্যাপথ্য 
প্রতিপালন করিতে হয়। কোনরূপ উত্তেজক পানাহার সম্পূর্ণ নিষেধ । 
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ৃ [নদান ।-_-অগ্ি ও বৌদ্রা্দির আতপসেবন, ব্যায়াম, শোঁক, পথ-পর্্যটন, 
মৈথুন, মরিচা!দি তীক্ষবীধ্য দ্রব্য 'এবং ক্ষার, লবণ ও কটুরসবুক্ত ভ্রব্য অতিরিক্ত 
রূপে ভোজন করিলে, পিত্ব কপি হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। শ্ত্রীলোক- 
দিগের রজ্দারোধ হইলেও এই গীড়! উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা । এই রোগে 

| সুখ, নাসিকা, চক্ুঃ ও কর্ণ এইসমত্ত উর্ধমার্গঘারা, এবং গুহ্দ্বার) যোনি বা লিঙ্গ 
| এইসকল অধোমার্গ্বার। রক্তনাব হইয়া থাকে। এই পীড়া অতিমাত্ বন্ধিত | 
| হইলে, সমস্ত লোমকুপদ্বারাও রক্তত্রাব হইতে পারে। 
| পূর্ববলক্ষণ 1-_ রজপিত্তরোগ উৎপন্ন হইবার পুর্ব্বে অবসন্নতা, নিত 

ভ্রব্য ভোজনাদিতে অভিলাষ, ক হুইতে ধুম নির্গত হওয়ার স্তায় অচ্থভব, বমন, 
] এবং নিঃশ্বাসে রক্তের বা লৌহের স্থাঁয় গন্ধ প্রভৃতি পূর্ববলক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

দোষভেদে লক্ষণ রোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে বাতঙ্জাদ্ি দ্বোষের 
আধিক্যাহূসারে পৃথক্ পৃথক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। রক্তপিত্তে বায়ুর আধিক্য 

থাকিলে শ্তাব বা অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত, পাঁতল। ও রুক্ষ তুক্ত নিঃসৃত হয় ; আর 

| এই রক্তপিত্তে গুহ, যোনি বা লিঙ্গ, এইসকল অধোমা্গদবারা রক্তআ্রাব হইয়| 
থাকে । পিত্তের আধিক্য থাকিলে, বটাদিছালের ক্কাথের ন্যায় বর্ণযুক্তঃ কৃষণবণূ 
ঝুলের স্তায় বর্ণ, অথবা সৌবীরাঞ্জনের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট রক্ত নির্গত হয়। শ্লেম্সার 

| আধিক্য থাকিলে ঘন, ঈষৎ পাওুবর্ণ, অল্পন্সিগ্ধ ও পিচ্ছিল রক্ত নি:স্থত হয় ? ইহ্থাতে 

মুখ, নাঁসিকা, চক্ষুঃ ও কর্ণ এইসমন্ত উর্ধমা্ন্বারা রক্তআ্রাব হুইয়। থাকে । 

দুই দৌষের ঝা তিনদোঁষের আধিক্য থাকিলে, সেই দৌষদ্বয়ের বা দৌধত্রয়ের 
| মিলিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। দ্বিদোষজের মধ্যে বাতগ্মেক্সজনিত রক্তপিতে উ্দধ 
ও অধঃ উভয়মাগারাই রক্ত নিঃস্থত হুয়। 

সাধ্যাসাধ্য 1 -এইসমন্ত রক্তপিত্তের মধ্যে যে রুক্তপিত্ত উর্ধমার্গগত 

অর্থাৎ যাহাতে মুখ-নাসিক! দ্বারা রক্ত নিঃস্যত হয়, অথচ তাহ! যর্দি অল্পবেগযুজ, 

উপদ্রবশূন্ত, এবং হেমন্ত ও শীতকালে প্রকাশিত হয় তবে তাহ! ছলাধ্য হয় 

9. 
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যে রকতপিদ্ধ গ্ধোমার্গগত অর্থাৎ প্র, মোনি ও লিজপথসাত1 নিঃশ্ত হয়, এবং 
যাহা হই-দোষজাত, তাহ যাপ্য। আর যে রক্তপিত্ত উর্ ও অথঃ উভয় মারপর্ার! 
নির্গত হয়, অথবা যাহ। তিনদৌষজাত, তাহা অসাধ্য । রোগী বৃদ্ধ, মন্থাপ্সি, 
আহার-শন্চিত্থীন, বা অন্তান্য ব্যাধিবুক্ত হলে, রক্তপিত অসাধ্য হইয়া থাকে । 

উপসর্গ |--ছর্ধবতা, শ্বাস, কাস, জর, বমি, মন্ততা, পওুতা, দাহ, 
ুর্ছা, তুক্তত্রব্যের অল্পপাকঃ সর্বদা অধৈধ্য, হ্বদয়ে বেদনা, তৃষ্কাঃ মলভেদ, 
মন্তকে সম্তাপ, সর্ববাঙ্গে পচা গন্ধ, আহারে বিদ্বেষ, অজীর্ণ, এবং রক্তে, পচা দুর্গন্ধ, 

| রক্কের বর্ণ মাংসধৌত জলের ন্যায়, অথব| কর্দম, মেদ: পৃজ বা বক্কংখণ্ডের 
| | তার, কিংবা পাকা জামের সভায় ও ইন্দ্রধনুয মত, নানাবর্ণ হওয়। রক্রপিত্তরোগ্গের 
1 | উপসর্গ । এই সমস্ত উপসমগযুক্ত রক্রপিতে ব্রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে । ঘে 
| রক্তপিত্তে রোগীর চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হয়) এবং রোগী আপন উদগারে রক্তবর্ণ দেখিতে 

পায়, অথব1 সমুদ্বায় পর্দার্থ রক্রবর্ণ বলিয়া অনুতব করে, কিংবা অধিক পরিমাণে 

রক্ত বমন করে, তাহা রও মৃত্যু নিশ্চিত। 

অবস্থাভেদে চিকিৎসা 1-_-রক্তপিত্তরোথে রোগী বলবান্ থাকিলে, ' 

সহসা রক্তত্রাৰ বন্ধ করা উচিত নহে। কারণ প্র দুষিত রক্ত দেছে র্ধ হইন্া 
থাকিলে, পাও্রোগ, হৃত্রোগ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল ও জ্বর গ্রস্ৃৃতি নানাপ্রকার 

পীড়া জন্মিবাঁর সম্ভাবনা, । কিন্তু ধাহার! হুর্ববল রোগী, অথবা অতিরিক্ত রক্তম্রাব 

জন্য ধাহাদের বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা, তাহাদের রক্ত রুত্ধ করাই সৎপরামর্শ। 
দুর্বাঘাসের রস, দাড়িমফুলের রস, গোঁধরের বা! ঘোড়ার বিঠার রস, _ডিনিসহ 
সেবন করিলে রক্তআ্রাব আশু নিবারিত হয়। বাসকেরর পাতার রস+ যজ্জডুম্মুর- 

ফলের রস, লাক্ষণাভিজান-জল ও আয়াপানের পাতার রস সেবন করিলে, এন্ধপ 

| রক্তম্রাব সন্ভঃ রুদ্ধ হইয়া থাকে । ছুগ্ধের সহিত /* এক আনা পরিমিত ফট্- 

কিরিচুর্দ সেবন করিলেও, আশ্্ধ্যন্ধপে রক্ষত্াব নিবারিত হুইতে দেখা যায়। 
রস্তাতিসার ও রক্তার্শ: রোগের রুক্তরোধক অন্তান্ত ঘষোগসমূকও এই রোগে |. 

বিবেচনাপুর্ববক প্রশ্নোগ কর! যাইতে পারে। নাসিক! হইতে রক্তআৰ হইলে, 
সবে আমলকী ভায়া, কীজির সহিত গেষণ করিয়া, মস্তকে প্রলেপ দিবে। 
চিন্নিমিশ্রিত ছুগ্ধের বা জলের নস্য, .অথব! নুর্ববাধাসের রস, দাড়িমফুলের রস, 

আলফুণীর রম, পালিধাঁর রস, গোবরের বা ঘোড়ার বিঠার রস, আলতা-ভিজ্ান 

এ 
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রং ১০৬ কবিরাজি-শিক্ষ। | | 
ৃ 

জবা, কিংবা হ্রীতকী-ভিজান জলের নন্য উপকারী । কর্ণ হইতে রক্তলাঁব হইলেও | 

এইসকল ওষধ প্রয়োগ করিবে। মৃত্রত্বার দিয়া রক্তশ্রাব হইলে, কাঁশঃ শর, 
কষ্ণইন্ষু ও উলুখড়ের মূল ২ ছুই তোলা ও ছাগছুগ্ধ ১৬ ষোল তোলা, | 
একত্র /১ এক সের জলের সহিত পাঁক করিয়া, ছুগ্চভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ; 
নামাইয়া পান করিতে দিবে। শতমূলী ও গোক্ষুরমূলের সহিত; : অথবা | 
শালপাণী, চাকুলে, মুগানী ও মাধাণীর সহিত ছুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে 

দিবে। যোনি হইতে অতিরিক্ত রক্তত্রাব হইলে, এইসকল ওঁষধ এবং 

প্রদররোগোক্ত অন্তান্ত ওষধও বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিতে হুইবে। 

রক্তচন্দন, বেলশু'ঠ, আতইচ, কুড়চির ছাল, ও বাবলার আঠা (গঁদ) 
মিপিত ২ ছুই তোলা, ছাগছুপ্ধ ১৬ ষোল তোলা, ও জল /১ এক সের 

একত্র সিদ্ধ করিয়া) দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে, গুহ, 

যোনি ও লিঙ্গবার দিয়া রক্তত্াব আশু নিবারিত হয়। কিস্মিস্, রক্তচন্দন, 

লোধ ও প্রিয়ঙ্গু, এইসকল ত্রব্যের চুর্ণ বাঁসকপ'তার রস ও মধুর সহিত 

সেবন করিলে, মুখ, নাসিক, গুন, যোনি ও লিঙ্গঘার দিয়! নিঃসৃত রক্ত 

সত্বর নিবারিত হইয়া থাকে। গ্রথিত ( ডেলা ডেল! ) রক্তআাব হইলে, পায়রার 

বিষ ছুইরতি মান্ধায় মধুসহু মাড়িগা সেবন করাইবে। ইহা! ব্যতীত ধান্যকা্দি 
হিম, হীবেরাদি কাথ, অটরূষকাদি কাথ, এলাদি গুড়িকা, কুম্মাগুথণ্ড, থগ্ুকান্ত 
লৌহ্, রক্তপিত্বান্তক লৌহ, বাসাত্বত, সপ্তপ্রস্থপ্বত, হীবেরাগ্য তৈল প্রভৃতি 

বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ কর! আবশ্তুক। 

রক্তপিত্জ-জ্বরচিকিতুস| ।-_রত্বপিত্ের সহিত জ্বর থাকিলে, 
রক্তবর্ণ তেউড়ী, শ্টামবর্ণ তেউড়ী, আমলকী, হ্রীতকী, বহেড়া :ও পিপুলের 

চরণ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ববসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি; একত্র উপযুক্ত মধু 
দিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মোদক সেবন করিলে, বক্তপিত্ত ও | 

জবর উত্তয় রোগেরই শান্তি হয়। তত্তিন্ত রক্তাপত্তনাঁশক, ও জ্বরনাশক এই | 

উভপ্লবিধ ওধধ, মিলিতভাবে এই অবস্থায় প্রয়োগ করিবে ।.. শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ | 

প্রভৃতি অস্তান্ঠ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রাভযগ্মারোগের স্তায় চিকিৎস! ফ্রিতে 

হইবে। . বাঁসকপাতার রস তালীশপত্রের চূর্ণ ও। মধু শ্িশ্িত করিয়া পান 
করিলে, টি হারা দাদা নার হহগ রাকা, ঠা 

সা রি 

৮ পিতার 

্্ সপ সপ সস ৮৮ শপ পাপা পোপ জা পা 
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প্রবল অবস্থায় পথ্যাপথ্য |---উর্ধগ-রক্তপিত্তে রোগীর বল, মাংস 
ও অগ্রিবল ক্ষীণ না হইলে, প্রথমে উপবাস দেওয়া উচিত। কিন্তু বলাদি ক্ষীণ 
হইলে, তৃপ্তিকর আহারাদি দেওয়া আবগ্তক। দ্বত, মধু ও খইচুরণদ্বারা খাগ্ত 
প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে দিবে) অথবা পিগুখেজুর, কিসমিস, যষ্টিমধু ও 
ফলসা, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়। চিনির সহিত পান করিতে দিবে। অধোগ 
রক্তপিত্তে রোগীকে তৃপ্তিকর পেরাদি পান করিতে দিবে। শালপানী, চাকুলে, 

বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই স্ব্লপঞ্চমূলের ক্কাথসহ পেয়া প্রস্তত করিয়া 

পাঁন করিলে, রক্তপিত্তে বিশেষ উপকার হয়। | 

সাধারণ পথ্যাপথ্য ।---অতিরিক্ত রক্তশ্রাব বন্ধ হইলে, এবং অল্না্দি 

পরিপাকের উপযুক্ত অগ্নিবল থাকিলে, দিবসে পুরাতন দাউদখানি চাউলের অল্প, 

মুগ, মসুর ও ছোলার দালের যুষ) বড় চিজড়ী বা বাইন 'মৎস্যের ঝোল, 
পটোল; ডুমুর, মোচা, দাঁড়িম, পানিফল, কিস্মিস্, আমলকী, কচি তালশীস, |. 

মিছরি, নারিকেল, তিলতৈল, ত্বতপক ব্যঞ্জনাদি এই রোগে আহার করিতে | 
দিবে। রাব্রিকালে গমের বা যবের রুটা অথব! লুচি এবং পূর্বোক্ত তরকারী 
প্রভৃতি | সুজি, ছোলার বেশম, ঘ্বত ও অল্পগিষ্ট সংযোগে প্রস্তুত যে কোনরূপ খাস 

নহমত খাইতে দেওয়! বার়। উষ্ণজল শীতল করিয়া সেই জল পান ব্যবস্তেয় । 

নিষিদ্ধ কন্ম |---গুরুপাক, তীক্ষবীধ্য ও রুক্ষ দ্রব্য সমূহ, দধিঃ মৎস্য, 
অধিক সারক দ্রব্য, সর্ষপতৈল, লঙ্কার ঝাল অধিক লবণ+ শিম, আলুঃ শাক, |. 
অয্নদ্রব্য, কলাইয়ের দাল ও পাণ প্রভৃতি.দ্রব্য ভোজন ; মল মূত্রাদির বেগধারণ, 
দন্তকাহ্ঠঘারা দ্তমার্জন, ব্যায়াম, পথপর্ধ্টটন, ধূমপান, ধূলি ও আতপ-সেবন, 

হিমলাগাঁন, রাত্রিজাগরণ, ন্নান, সঙ্গীত বা উচ্চশব্ধ উচ্চারণ, মৈথুন এবং অশ্বাদি- 
যানে ভ্রমণ প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক । স্নান না৷ করিয়া বিশেষ 

কষ্টবোধ হইলে, গরম জল শীতল করিয়৷ কোন কোন দিন ন্নান কর! উচিত। 



রি ১০৮ কৰি বর বি-শ্িক্ষা। | ও 

রাজবন্ন। ও ক্ষতক্ষীণ। 

নিদদান ।-মলমুত্রা্ির বেগধারণ, অতি মৈথুন ও অতিরিক্ত উপবাস 
প্রভৃতি, ধাতুক্ষয়কৰরক কা্যসমূহ, বলবান্ ব্যক্তির সহিত মন্লমুদ্ধ, এবং কোন 

দিন অল্প, কোন দিন বা অধিক পরিমাণে অথবা! 'অনির্টি্ট সময়ে ভোজন, 
প্রভৃতি কারণে যক্ষারোগ উৎপন্ন হয়। রক্তপিত পীড়া বহুদিন পর্য্যন্ত অচিকিৎস্ত- 

ভাবে অবস্থান করিতে পাইলে ক্রমে তাহা রাজযস্মারোগে পরিণত হইতে দেখা 
যা । বামু, পিত্ত ও কক্ষ, এই তিন দোষ যখন কুপিত হইয়া, রসবাহী শিরা 

| সমুদধায়কে রুদ্ধ করে, তখন তাহা! হইতে ক্রমশঃ রক্ত, মাংস, মেদ:, অস্থি, মজ্জা 

ও শুক্রধাতু ক্ষীণ হইতে থাকে । কারণ, রসই সকল ধাতুর পুষ্টিকর্তা। 

সেই রসের গতি রুদ্ধ হওয়ায় অন্ত. কোন ধাতুর পোষণ হইতে পারে না, অথবা 

অতিরিক্ত মৈথুনজন্ত শুক্রক্ষয় হইলে, সেই শুকরের ক্ষীণতা৷ পূরণ করিতে জন্ান্ক 
ধাতুও ব্রদশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হর। ইহারই নাম ক্ষয়রোগ বা রাজযঙ্। ৷ 

পূর্ববলক্ষণ ।--এই রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে শ্বাস, অঙ্গবেদনা, কফ- 

নিক, তালুশোষ, বমন, অগ্রিমান্দ্যঃ মন্ততা, প্রতিশ্থায় কাস, নিদ্রাধিক্য, 

নেজদ্বয়ের শুরুতা, মাংসভক্ষণে ও মৈথুনে অভিগাঝ প্রভৃতি পুর্ববরূপ প্রকাশিত 

| হয়। আরও, এইসময়ে রোগী স্বপ্ন দেখেশযেন তাহাকে পক্ষী, পতঙ্গ ও 

স্খাপদেরা আক্রমণ করিতেছে ; যেন সে কেশ, ভম্ম ও অস্থিম্তুপের উপর দণ্ডায়- 
মাঁন রহিয়াছে, এবং জলাশয় শুদ্ধ, হইয়া গিয়াছে, পর্ধবত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, 

জ্যোভতিক্ষগণ যেন খসির! পড়িতেছে, ইত্যাদি । | 
সাধারণ ল্ক্ষণ ।---.রোগ প্রকাশিত হওয়ার পরে প্রতিষ্ঠার, কাম, 

গ্বরড়েদ, অরুচি, পার্ছয়ের সঙ্কোচ ও বেদনা, শিরোবেদনা, জর, স্বন্ধদেশে 

অতিমাত্র সন্তাপ,' অঙমর্দ, রক্তবমন ও মলভেন্, এই কয়েকটী লক্ষণ লক্ষিত হয়। 

ইহাঁর মধ্যে শ্বরভঙ্গ, স্বন্ধ ও পার্খ্বয়ের সঙ্কোচ বা বেদনা--বাতাধিক্যের লক্ষণ ) 

জ্বর, সম্তাপ, অতিসার ও রক্তনিচীবন-_পিতাধিক্যের লক্ষণ) এবং শিরো-. 

. বোনা, অরুচি, কান, প্রতিষ্তার ও অলমন্দ--ক্লেম্সাধিক্যের লক্ষণ। যাহায় | 
টি 
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ডু হর সরি র ভি নি হন ৯ 

রি. রাজযঙ্গন তর তিগলিণ। ট 

যে.দোষের আধিক্য হয়) এপমত্ত লক্ষণেক্ মধ্যে সেই দৌধিজ তাহার ৰ 
অধিকতর প্রকাশিত হুইয়। থাকে । | 

সাঁধ্যাসাধ্য নির্ণয় ।--রাজবক্মরোগ স্বভাবত:ই দুঃসাধ্য ) ধোগীর বল 
ও মাংস ক্ষীণ না হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠার প্রভৃতি একাদশরূপ প্রকাশিত হওয়ার 

পরেও আরোঁগ্যের আশা কয়া! যাইতে পাঁরে। কিন্ত যদি বল ও মাংস চ্গীণ হইক্গা 

যায় অথচ প্র একাদশরূপ প্রকাশিত না! হইয়া, কাঁস, অতিসার, পার্থবেদনা, 
স্বরতঙ্গ, অরুচি ও জর, এই কয়টা লক্ষণ দেখিতে পাওয়! যায়; অথবা শ্বাস, 
'কাঁস, ও রক্ত-নিষীবন, এই তিনটা নাত্র লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাঁছা হইলেও 
এই রোগ অসাধ্য হইকস! থাকে । 

সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ ।-_-বক্মরোগী প্রচুরপরিমাণে আহার করিয়াও যনি | 
গ্পীণ হইতে থাকে, অথবা! অতিদার উপদ্রবধুক্ত হয়, কিংবা! যদি তাহার অণ্- 
কোষে ও উদরে শোঁথ হয় তাহ! হইলে তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে। চক্ষু 
ঘবয়ের রুক্তহীনত! জন্ত অতিমাত্র শুক্লুবর্ণভা, অঙ্গে বিদ্বেষ, উর্দৃস্বাস, অতি যাতমাঁর 
সহিত বহুঙক্রক্ষরণ,_-ইহাঁর মধ্যে” যে কোন একটী উপগ্তরধ যক্গয়োগে উপস্থিত 
হইলেই, তাহাই মৃত্যুলক্ষণ বলিয়া! জানিবে। 

উরঃক্ষত নিদান ।-_খুরুভার-বহন, বলবানের সহিত মল্লমুদ্ধ, উচ্চ- |. 
স্থান হইতে পতন, গো অশ্ব প্রভৃত্তি জস্ত যখন দৌড়িয়া গমন করে, সেই সময়ে 

বলপুর্ব্বক তাহাঁদিগের বেগ-বোঁধ, প্রন্বাদি পদার্থ লবলে দুরে বিক্ষেপ, আতবেগে 

কছদূর গমন, অতি উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, অধিক সন্করণ ও লম্ষন প্রভৃতি কঠোর 
কাধ্যস্থারা এবং অন্তিরিক্ত স্ত্রী সহবাসঘার! বক্ষ:ঃস্থল ক্ষত হইতে পারে। যাহারা 

সর্বদা অভিরিস্ত অথবা অল্পপরিমিন্ত আহার করেন, তীাহাদেরও এ সমস্ত 

কার্য্যঘারা বক্ষঃস্থল ক্ষত হইবার অধিক সম্ভাবনা। এইরূপে বক্ষঃস্থল ক্ষত, 
হইলে, তাঁহাকে উরঃক্ষত রোগ রুহে। শুই রোগে বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ বা ভ 

হইয়াছে বলিয়া বোঁধ হয়। পার্থিত্িয়ের বেদনা, আজশোষ ও কম্পন হইতে 

থাকে ১ ক্রেমে বলবীর্ধয, বর্ণ, রুচি ও অগ্রির হীনত্কা ) অর, ব্যথা, মনোমালিন্ত, ! 
ম্লভেদ, এবং কানের সহিত প51 দূর্গন্ধ বিশিষ্ট শ্যাব বা! পীতবর্ণ, গ্রস্থিল ও. 

র্মিত্রিত ক সর্বদা বসছপরিমাণে নিঃস্যত হয় । অতিরিক্ত কফ ও রক্তবমন 

বশত; কমশঃ শুক্র ও ওজঃ পদার্থ কী হইরা রি রক্তআাব, এবং পার্ পৃষ্ঠ 
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7১১১. কবিরাজি-িক্ষা। ম 
ও কটিতে বেদন৷ হুইয়। থাকে । উরঃক্ষত রোগও রাজযন্ধার অস্তভূতি। যতদিন 

ইহার সমুদায় লক্ষণ প্রকাশিত না হয়, অথচ রোগীর বল ও বর্ণ সম্যক্ বর্তমান 

থাকে, এবং রোগ অধিকদিনজাঁত না হয়, ততদিন এই রোগ সাধ্য থাকে । 
এক বদর অতীত হইলেই রোগ যায হয়। আর সমস্ত রূপ প্রকাশ পাইলে, 

রোগী হূর্ধধল হইলে, অথব। রোগ অধিক দিন অচিকিৎস্ত থাকিলে এই পীড়। 

অসাধ্য হইয়। থাকে । 
ক্ষীণরোগ-লক্ষণ ।-- এই উরঃক্ষত রোগ হইতে, এবং অতিরিক্ত মৈথুন, 

শৌক, ব্যায়াম ও পথ-পয়্যটন প্রভৃতি কাঁরণে শুক্র, ওজঃ ও বলবর্ণাদি ক্ষীণ হইয়া 

গেলে, তাহাকে ক্ষীণরোগ কনে । রাজযক্্ার সহিত তাহার 'চিকিৎসার কোন 

বিভিন্নত1 না থাকায়, একত্র সন্নিবেশিত করা হুইল। 

_. চিকিৎসা ।-__রাজযক্ষা নিতান্ত ছুশ্চিকিৎস্য রোগ। ' এই রোগে বল ও 

মল সর্বদ1 রক্ষা করা আবশ্তক । এজন্ত এইরোগে বিরেচনাদি না করানই 

উচিত; তবে একেবারে মল বদ্ধ হইলে, মৃদুবিরেচক ওঁধধ দেওয়া যাইতে পারে। 

ছাগমাংস-ভক্ষণ, ছাগছু্-পান, চিনির সহিত ছাগদ্বত-পান, ছাগ ব! হরিণ ক্রোড়ে 
ধারণ, এবং শধ্যাপার্থে ছাগ বা হরিণ রাখা-_ক্্মরোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারক। 

রোগী কৃশ হইলে; চিনি ও মধুর সহিত মাখন থাইতে দিবে। মস্তকে, পার্থে বা 
স্কন্ধে বেদন! থাকিলে, শুল্ফা, যষ্টিমধুঃ কুড়ঃ তগরপাছুকা ও শ্বেতচন্দন একত্র 
বাটিয়া, ঘুতমিশ্রিত ও গরম করিয়। প্রলেপ দিবে। তাহাতে. বেদনার বিশেষ 

শান্তি হয়। অথবা! বেড়েলা, বান্না, নীল, ষ্টিমধু, নীলন্দ'দি ও দ্বুত, এইসকল 

দ্রব্য; কিংবা গুগৃগুলু, দেবদার, শ্বেতচন্দন, মাগেশ্বর ও স্বৃত এইসমন্ত দ্রব্য, 

অথবা ক্লীরকাকোলী, বেড়েলা, ভূমিকুন্মাওড, এলবালুক1 ও পুনর্নব) এই পাচটী 
দ্রব্য) কিংবা! শতমুলী, গন্ধতৃণ, যষ্টিমধু ও দ্বত এসকল দ্ধ, একত্র বাটিয়া 

গরম করিয়া! গ্রলেপ দিতে হইবে। তাহা হইলে মণ্তুরের পার্থর ও স্বন্ধদেশের 

বেদন! নিঝারিত হয়। রক্তবমন নিবারণ জন্য আল্তার জল ২ ছুই তোগা ॥, 

অর্ধতোল! মধুর সহিত, কিংবা আয়াপানের ব৷ কুকৃশিমার' রস ২ ছুই তোধাি 

পান করাইবে।" রক্তপিত্তে যেসকল যোগ বা গুঁধধ রক্তবমন-নিবাঁরণের জন 
কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেসকল ক্রিয়া জরাদির অবিরোধী, তাহাও প্রয়োগ কর! 

বায়। পার্খশূল, অর, শ্বাস ও গুতিষ্তায় প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণ. জন্ত ধনে, 
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রাজযন্মা ও ক্তক্ষীণ |. * সি 

 গিপুল, শুঠ, শাঁলপানী, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোষ্ষুর, বেলছাল, শোণাছাল, | 
গাস্তারীছাঁল, পারুলছাল ও গণিয়ারীছাল, এইসমুদ্া় দ্রব্যের কাঁথ প্রস্তুত করিয়া 
পান করাইবে। জর, কাস, স্বরভঙগ, ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের উষধসমূহ 
লক্ষণান্থসারে বিবেচনাপূর্ব্বক এই রোগে মিলিত ভাবে প্রয়োগ করা! যাইতে পারে। 
তত্তি্ন লবঙ্গাদি চূর্ণ, সিতোপলাদিলেহ, বৃহস্থাসাবলেহ, চ্যবনপ্রাশ; ভ্রাক্ষারিষ 

বৃহৎ চন্দ্রীমৃতরস, ক্ষয়কেশরী, মৃগাঙ্করস, মহা মৃগাস্করস, রাজ-মুগাঙ্করস, কাঞ্চমাত্র- 
| রস, রসেন্্ ও বৃহৎ রসেন্দ্র গুড়িকা, হেমগর্ভ.পোষ্টলীরস, সর্বাঙ্গদ্দর, অজা- 

পঞ্চক দ্বত, বলাগর্ভ ঘ্বত, জীবস্তাণগ্য ঘ্বত ও মহাঁচন্দনাদি তৈল, এইসমস্ত ওধধও 
যক্সরোগের অবস্থা বিবেচনা করিকা প্রয়োগ করিতে হয়। রক্তবমন থাকিতে 

স্গনাভিসংযুক্ত কোন ও্রধ প্রয়োগ করা উচিত নহে। জরসত্তবে স্বত ও তৈল 
প্রয়োগ করিবে না। | 

উরঃক্ষত রোগেও সমস্ত ওঁধধ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করিবে। ক্গীণ- 
রোগে যে ধাতুর ক্ষীণতা অনুভূত হইবে, সেই ধাতুর পুষ্টিকারক পান ভোজন, 

| এবং খঁষধ বাবস্থা করিতে হইবে । অমৃতপ্রাশ ও শ্বদংট্রাদি ঘৃত প্রভৃতি 
পুষ্টিকারক ওঁষধ ক্ষীণরোগে ব্যবহার করিতে হয়। 

| পথ্যাপথ্য ।-__রোগীর অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে, দিবসে পুরাতন নুতন 
চাউলের অন্ন, মুগের দা*ল ছাগ, হরিণ, পাঁয়রা ও মাংদভোজী যে কোন জীবের 
মাংস, ও পটোল, বেগুন, ডুমুর মোচা, শজিনার ডাঁটা ও পুরাতন কুমড়া 

প্রভৃতির তরকারী আহার করিতে দিবে। তরকারী প্রভৃতি ঘ্বৃত ও সৈন্ধবলবণ 

সহ পাঁক করা আবশ্তক। রাব্রিকালে যবের বা গমের কুট, মোহনভোগ, পূর্বোক্ত 

সমস্ত তরকারী, ছাগন্ুপ্ধ, অথবা অল্পপরিমাণে গোছুগ্ধ আহার করিতে দিৰে। 

শ্লেম্সার গ্রকোপ থাকিলে, দ্িবসেও অন্ন না দিয়। রুটা আহার করিতে দেওয়া 

আবশ্তক | অগ্নিবল ক্ষীণ হইলে, দিবসে অন্ন ব। রুট, এবং রাত্রিকালে অগ্লতুগ্ধ- 

মিশ্রিত সাগু, এরারুট ও বালী গ্রভৃতি আহার করিতে দিবে । তাহাও সম্যক জীর্ণ 

ন! হইলে দুইবেলাতেই এপ সাঁগু প্রভৃতি লঘু পথ্য করিতে হইবে । এই অবস্থায় 
বব ২ দুই তোল|, কুলখকলাই ২ ছুই ভোলা, ছাগমাংস ৮ শাট তোলা ও জল ূ 
৯৬ ছিয়ানববই তোলা, একত্র পাক করিয়া ২৪ চবিবশ তোল! অবশিষ্ট থাকিতে 

ছীঁকিয়। লইবে) পরে ২ ছুই তোল উষ্ণ ঘ্বতে এঁ কা সাতলাইয়া, তাহাঁর সহিত ৰ 
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কিঞিত ২১ পিগুকাচূর্ণ ও গঁঠচুর্ণ মিশ্রিত কগিয় কিয়ৎক্গণ গাঁক করিতে হইবে; 
পাঁক শে হইলে, অল্প দাড়িমরস তাহাতে দিয়া পান করাইবে ; এই যুষ যা 
রোগে বিশেষ হিতজনক এবং পুষ্টিকারক | গরম জল' শীতল করিয়া! পাঁম করিতে 
দিবে। এই ঝোগে সর্ধদ| শরীর আবৃত করিয়! রাখ! আবশ্তক । . 

নিষিদ্ধ কর্ম্ম ।-__হিনলাগান, আতগসেবন, রাহিজাগঞ়্ণ, সঙ্গীত, উদ্ৈঃ- 
স্বরে শবোচ্চারণ, অস্বাদিযানে ভ্রমণ, মৈথুন, মলমুজাদির বেগধারণ, ব্যায়াম, পথ- 

পর্যটন, শ্রমজনক-কাধ্যমিশ্পাদন, ধূমপান, ক্লান এবং মতন্য, দধি, লঙ্কার ঝাল, 

অধিক লবণ, শিম, মুল, আলু মাষকলাই, শাক, অধিক ছিং, পলাশ ও বন্থুন 

প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন এই রোগে অনিষ্টকারক। শুক্রক্ষয় হইতে এই গীড়ায় 
বিশেষ সাবধান থাক! আবস্টক | যেসকল কারণে ননোখধ্যে কামভাব উপস্থিত 

হইবার সম্ভাবনা, সর্ববন্ধ। তাহ। হইতেও বিরত থাকিতে হুইবে। 

কাসরোগ। 4 

নিদান ও লক্ষণ 1--.-মুখে বা নাসাপথে ধৃষ অথবা ধৃলি প্রবেশ বাস 
দ্বার] অপ রমের উদ্ধগতি, অতিক্রত ভোজনাঁদি কারণে শ্বাসনলীমধ্যে তৃক্ত- 

দ্রব্যের প্রবেশ, এবং মল, সুত্র ও হাচির বেগধারণ প্রস্থতি কারণে বায়ু কুপিত ৃ 

হইয়া পিত্ত ও শ্লেম্মাকে কুপিত করে। তাহা হইনে কাসরোগের উৎপদ্ধি হয়। 
ূ 

কাঁংস্তপাত্রে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয়, সুখ হইতে দেইবূপ শব্ধনির্গমই 
কাঁসরোগের সাধারণ লক্ষগ। কাসরোগ উৎপন্ন কইবার পুর্বে মুখ ও কণ্ঠনালী । 

যবাছির শোয়ার ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়, এবং গলমধ্যে কণ্ড ও ভুকত্রব্য । 

গলাধঃকরণ সবয়ে ক্মধ্যে ব্যথা আক্সতৃত হুইয়া থাঁকে। এই রোগ পীচগ্রকার, ; 
ঘম--বাতজ, .পিতজ, গ্রেম্মজ, উরঃক্ষতজ, এবং ক্ষযজাত। জরা হইতেও এক- 

প্রকার কাঁস জন্মে; ক্ষিত্ত তাহা প্রকৃপিত দোষের আধিক্যাচ্সারে কোন. একটা 

দৌয়জ কানেরই অস্তভূতি হইয়া পড়ে। | ৫ 
? ৎ প্ 
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ৃ 

ৰ বাত.পিত্ৃ. কফ কামলক্ষণ।-__বাযুঞ্জনিত কাসে হৃদয়, ললাট, 
| পাশ্ব্বয। উদর ও মন্তকে শুলবৎ বেদনা, মুখের শুধতা, বলক্ষয়, সর্বদা 

র কাঁসবেগ, স্বরভঙ্গ এবং শ্লেম্সাদিআ'বশূন্ত শুফ কস, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। 
ৰ ৰ পিত্তজ-কাসে হৃদয়ে দাহ, জব, মুখখোষ, মুখের তিক্ততা, পিপানা, গীতবর্ণ 

| ৷ ও কটুস্বাদযুক্ত বমন, দেহের পাঁুবর্ণতা, এবং কাসবেগের সময়ে কণ্ঠদাহ, 
ৃ ৷ এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। কফজ-কাঁসে রোগীর মুখ শ্লেম্সালিপ্ত, দেহ 

র ৃ অবসন্ন, শিরোবেদনা, সর্বশরীরে কফপর্ণতা, আহারে অনিচ্ছা, দেহে 

ভারবোধ, কপ, নিরন্তর কাসবেগ, এবং কাসের সিত অতিশয় ঘন- কফনির্গম, 

এইসকল লক্ষণ নিতে পাওয়া যাঁয়ু। 

[.. ক্ষতজ-কাসের নিদান ও লক্ষণ ।-__-উরঃক্ষত রোগের যে সমস্ত 
কারণ কথিত হইয়াছে, সেইসকল কারণ হইতেই ক্ষতজ কান উৎপন্ন হয়। 

| এই কাসে প্রথমে শ্লেম্মহীন শু কাস, পরে সেই কাসবেগজন্য ক্ষতস্থান 

বিদীর্ঘ হইয়। রক্ত-নিষীবন, কগ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, বক্ষংস্থলে ভঙ্গের স্থায় 

ব্যথা, তীক্ষ-স্থচীবেধবৎ শুলবেদন।, সনধিস্থানসমূহে বেদনা, এবং জর, শ্বাস 

তৃষ্, স্বরভঙ্গ ও কাসিবার সময়ে পায়রার শবের স্তায় স্বরনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ 

প্রকাশিত হয়। 

ক্ষয়জ-কানের নিদান ও লক্ষণ।-__মপথ্য ব্রব্যতৌজন, বিষমতোজন 
অর্থাৎ কোঁন দিন অল্প ও কোঁন দিন বা অধিকপরিমানে এবং অনির্দিষ্ট সময়ে 

ভোজন, অতিমৈথুন, মল মুত্রারদির বেগধারণ এবং আহারাভাবে আপনাকে ধিক্কার 

দেওয়া, ঝা তজ্জন্য শোঁকাঁভিভূত হওয়া প্রভৃতি কারণে পাচকাগি দুষিত হইলে, 

বাতাঁদি দৌধত্রয় কুপিত হইয়| ক্ষয়জ-কাস উৎপাদন করে। এই কাঁসে অঙ্জ- 

বেদনা, দ্রাহ, মূচ্ছ ক্রমশঃ দেহের শুধতা, দুর্ববলতাঃ বলক্ষয়, মাঁংসক্ষয়, এবং 

কাসের সহিত পুর-রক্তের নিীবন প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। 
প্রতিশ্যায় কাম ।--এইসমন্ত কারণ ব্যতীত প্রতিশ্তায় অর্থাৎ “সর্দি 

| হইলেও অনেকসময়ে কানবেগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। নাসারোগাধিকারে 

প্রতিশ্তায়ের লক্ষণ ও চিকিৎসার নিয়ম লিখিত হইবে । তথাপি এস্থলে বল 

আবশ্তক হইতেছে যে, সামান্ত সর্দি-কাসিকেও উপেক্ষা না করিয়া, তাহার 

চিকিৎসাবিষগ়ে বন্ধ অবশ্ত কর্তব্য । 

শৈ ও শটে 
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কাসরোণের সাধ্যালাধ্যত1 |--ক্ষতজ ও ক্ষরহ্বনিত কাস স্বভাবতই, 
অসাধ্য ; তবে রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ না হইলে, এবং গীড়া অল্পদিনজাত 

হইলে, আরোগ্যের আশা কর! থায়। জরান্ন্ত যে কাদ উৎপন্ন হয়; তাহাও। 

সাধ্য নহে; কিন্তু উষধাদি ব্যবহারে যাপ্য হইয়া থাকে । অন্তান্ত কাসও লুখ- 
সাধ্য নহে; ন্বতরাং রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসাবিষয়ে মনোযোগী হওয়। 

নিতান্ত আবশ্তাক | 
দোষভেদে চিকিগসা ।--বায়ুজনিত কাসে বেলছাল, শোঁণাছাল, 

গান্তারীছাল, পারুলছাল ও গণিরাঁরীছাল, এই কয়েকটা দ্রবোর ক্কাথে পিপুলের 

চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পাঁন করিতে দিবে। শঠী. কাকল়াশুজী, পিপুল, বামুনহাটী, মতা, 
দুরালভা ও পুরাতন গুড়, এই কয়েকটা দ্রব্য; অথবা শুঁঠ, ছ্রালভা, কীকৃড়া- | 
শৃঙ্গী, ড্রাক্ষা, শঠী ও চিনি, এই কয়েকটা দ্রব্য; কিংবা বামুনহাটা, উরা্ষা, শী, 
কীকৃড়াশৃঙ্গী, পিপুশঃ শুঠ ও পুরাতন গুড়, এই কয়েকটা দ্রব্য-_-এই তিন 

প্রকার যোগের মধ্যে যে কোন যোগ তিলটৈলের সহিত মিঞ্িত করিয়া লেহন 
' করিলে, বাতজ-কাস প্রশমিত হয়। পিতজ-কাসে বৃহতী, কণ্টকাঁরী, কিদ্-? 
মিস্, বাসক, কপুর, বালা, শু'ঠ ও পিপুল, একপকল দ্রব্যের ক্কাথ, চিনি ও মধুর, 

সহিত মিশাইয়া নেবন করাইবে; বৃহতী, বালা, কণ্টকারী, ধাঁসক ও দ্রাক্ষা, 

ইহাদের কাথের সহিত মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়! সেবন করিলে, পিন্তজ-| 
( কাসের উপশম হইন্লা থাকে। পদ্মবীজূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলেও পিত্তজ-. 
কাদের উপশন হয়। কফজ-কাঁসে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও টি 
ইহাদের কাথের সহিত হুগ্ধ পাঁক করিয়া সেবন উপকারী ; তাহাছারা কাল, স্বাদ, 

ও জ্বরের উপশম হর, এবং বল ও অগ্নি বদ্ধিত হইয়া থাকে । কুড়ঃ কটুফল, । 
বামুনহাটী, শুঠ ও পিপুলঃ এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ পাঁন করিলে, কফজ-কাঁস, 
শ্বাস ও হদ্রোগ প্রশমিত হয়। ধুর সহিত আদার রদ পান করিলেও এরূপ 
কাস, শ্বাস এবং সর্দিকাঁদির উপশম হয়। দশমুলের কাথে পিপুলচুর্ণ চারি আনা 

প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজনিত কাস শ্বাস, জর ও পার্থবেদনার শান্তি 

[. হইয়া থাকে । ক্ষতজ-কাদে ইক্ষু, ইক্ষু-বালিকা, পদ্মকাষ্ঠি, মুণাল,' নীলন্তু দী, 
'স্বেতচন্দন, হষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, লাক্ষা, কাক্ড়াশৃ্ী ও শতমূলী-_.এইসকগ 

ত্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, বংশলোচন ২ ছুইভাগঃ এবং চিনি-_সর্বসমন্টির'চতুণ্+ 

নিন রি 
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এইসমন্ত দ্রব্য একত্র কিঞ্চিৎ স্বত ও পর্যযাঞ্ধ মধুসহ মিশ্রিত করিয়। লেহন 
ব্যবস্থের। ক্ষয়জ-কাসে অজ্জুনছালের চুর্ণে বাসকের রসের ৭ বার ভাঁবন! দিয়া, 

মধুঃ ত্বৃত ও মিছরির সহিত তাহা "লেহন করিলে, ক্ষয়জ-কাঁস বং নিষাবন 

নিবারিত হয় । 

সাধারণ চিকিৎস1 ।-_-পিপুলচূর্ণের সহিত কণ্টকাঁরীর ক্কাথপান, 
( অথবা কণ্টকারীচুর্ণ ও পিপুলচুর্ণ সমভাগে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন 

| করিলে, সর্বপ্রকার কাসরোগই প্রশমিত হয়। বহেড়ায় দ্বন্ভ মাখাইয়া৷ গোঁব- |. 

রের মধো পৃরিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিতে হইবে ; সেই পুটদগ্ধ বহে! মুখে ধারণ 

করিলে কাসরোগের শান্তি হয়। বাঁসকপত্র পুটদগ্ধ করিয়া, অর্থাৎ কতকগুলি 

বাসকপত্র একখানি কদলীপত্রে জড়াইগ্রা, তাহার উপরে কিঞ্চিৎ মাটীর লেপ 

দিয়! অগ্সিতে দগ্ধ করিতে হইবে ; পরে দেই বানসকপত্রের রস, পিপুলচুর্থ ও মধুর 
সহিত পান করিতে দিবে ; অথবা বাঁদকছালের কাথ,_পিপুলচুর্ণ ও মধুর সহিত 
পান করিবে; এই উভয় যোগই কাসনিবারক । কেবল হষ্টিমধুর কাথ সেৰনে 

সামান্ত কাসের বিশেষ উপকার হয়। কটুফলাঁধি পাচন, মরিচাগ্য চরণ, সমশর্কর চুর, 

বাসাবলেহ, তালীশাছ্য মোদক, চন্ত্রামুত রস, কাসকুঠার রস, বৃহৎ রসেন্দ্র-গুড়িকা, 

শৃঙ্গারাত্র, বৃৎ-শূঙ্গারান্র, সার্বভৌম রস, কাসলক্্মীবিলাস, সমশর্করলৌহ ও 
বসম্ততিলক রস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ$ধধ, এবং বুহ কণ্টকারী স্বত দশমূলাঘ্ত স্বত, 

দশমূলবট্পলক দ্বত, চন্দনাগ্য তৈল ও বুহৎ চন্দনাদ্যতৈল . প্রভৃতি 'কাসরোঁগে 

গ্রশস্ত। রোগের ও রোগীর অবস্থানূদারে এইসকল ওষধ প্রপ্বোগ করিলে, 

অতিনুন্ধর ফল লাভ কর! যায়। 

পথ্যাপথ্য |-_রক্তপিত্ত ও বাজধস্ররোগে যেসকল পথ্যাপথ্য কথিত 

হইয়াছে, কাসরোগেও সেইসমন্ত পধ্যাপথ্য প্রতিপালন করা আবশ্তাক । তবে 

এই রোগের প্রথম অবস্থায় কই, মাগুর প্রভৃতি ক্ষুদ্রমৎভ্তের ঝোল; এবং মিছরি, 

আঁদ। ও টনিচিই শাক ভোজন করিতে পারা যায়। 
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হিক্কা ও শ্বাসরোগ । 
বং. স্পপ্প 

হিকা ও শ্বাসের 'নিদান ।-_-যেসকল দ্রব্য ভোক্ন করিলে উপযুক্ত 
সময়ে তাহা পরিপাক ন! পাইয়া স্তব্ধ হইয়া থাকে, অথব! ষেসকল দ্রব্য ভোজনে 

বক্ষঃস্থল ও কঠনাঁলীতে জাল! উপস্থিত হক্ব, সেইসকল দ্রব্য ভোজন, এবং. 

গুরুপাঁক, রুক্ষ, কফজনক ও শীতল দ্রব্য ভোজন, শীতলস্থানে বাঁস, নাসিক 

পথে ধূম ও ধুপিপ্রতেশ, আতপ ও প্রবলবাধুর সেবা, বক্ষঃস্থলে আঘাত লাগিতে 

শী শীীশ্শীত শা শশী শাশীশী শিট শা পিপাসা শি 

এ 

গং 

পারে এরূপ কোন ব্যায়াম, অধিক ভারবহন, পথপর্য্টন, মলমুত্রীদির বেগধারপ, 

অনশন, এবং কক্ষতাকারক কার্ধ্যাদিদ্বার। হিকা ও শ্বীসরোগ উৎপন্ন হয়। 

লক্ষণ ও প্রকারভেদ ।--হিক্কারোগের সাধারণ লক্ষণ :-- প্রাণবাযু ও 

উদাঁনবাযু কুপিত হইয়া বারংবার উদ্ধাদিকে উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্ক হিক্ হিক্ 
শব্দের সহিত বাধু নির্গত হইতে থাকে । এই রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব, কে 
ও বক্ষস্থলে ভারবোধ, মুখে ক্ষায়রসের আস্বাদ, এবং কুক্ষিতে গুড় গুড়, শব 

প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয়। হিক্কারোগ পাঁচপ্রকার--অন্নজ, যমল, ক্ষুদ্র, গম্ভীর 
ও মহাহিক।। অপরিমিত পান-ভোজনাদিদ্বারা সহসা বাধু কুপিত ও উর্ধাগত 

হইন্বা যে হিকক! উৎপাদন করে, তাহার নাম অন্নজ হিক্কা । যে হিক্কা মস্তক ও 
্রীবাদেশ কাপাইয়! বিলম্থে বিলম্বে যোড়! যোড়! প্রবর্তিত হয়, তাছার নাম যমল 

হিকা ; ইহার অপর নাম ব্যপেতা। ইহাতে প্রলাপ, বমি, তৃষা, চিত্তের অস্থিরত। 

এবং চক্ষুদ্বয়ের অশ্রপূর্ণত। প্রভৃতি লক্ষণও লক্ষিত হয়। ক ও বক্ষঃস্থলের 
সন্ধিস্থান হইতে বে হিকা উৎপন্ন হইয়া, মন্দবেগে বিলম্বে বিলম্বে উদগত হয়, 

তাহার নাম ক্ষুদ্র হিক্কা। যে হিক্কা নাভিস্থল হইতে উৎপর হইয়া গভীরম্বরে 

প্রবর্তিত হয়, এবং তৃষ্ণা ও অর প্রভৃতি নানাপ্রকার'উপদ্রব উপস্থিত করে, ।' 

|] 

তাহাকে গম্ভীর হিক।.কহে। আর যে হিক! নিরন্তর উদগত হইতে থাকে, উদগত ] 

হইবার সময়ে সর্ধশরীর কাপাইঞ্জ তুলে, এবং যাহাতে বস্তি, হৃদয় ও মম্তক 
প্রভৃতি প্রধান প্রধান মর্খস্থানসমূহ বিদীর্ণ হইতেছে বলিয়! বোধ হর, তাহাকে 
মহাহিক! কছে। ু 

ৰ 
| ্ 

! 

॥ 

সতী 
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প্রাণনাশক হিক্কা |--_গম্ভীর' ও মহাহিকি। "উপস্থিত হইলে, 'রোগীর 

মৃত্যুই নিশ্চিত বুঝিতে হইবে। অস্থান্ত হিকার সময়ে যাহাঁর সমন্ত দেহ বিস্তৃত 

বা আকুঞ্চিত হয় ও দৃষ্টি উর্দগত হইতে থাঁকে , অথবা বে তিক্কারোগী ক্ষীণ, অন্ন- 
৷ দ্বেধী ও অতিমাত্র হিক্কাধুক্ত, তাঁহার মৃত্যু ঘটিকা থাকে। যেসকল ব্যক্তির 

বাতা দোষ অতিমান্র সঞ্চিত থাকে, কিংবা বেঘকল ব্যক্তি বৃদ্ধ বা খতিশয 

 মৈথুনাসক্ত, তাহাদের ষে কোন হিক্কা উপাস্থৃত হইলেই তাহ! গ্রাণনাশক হইয়া 
থাকে। যোঁড়া যোড়া হিক্কার সহিত প্রলাঁপ, দাহ, তৃষ্ণ ও মুচ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব 

মিলিত হইলে, তাহ! মারাম্মক হয়; কিন্তু বদি রোগীর বল ক্ষীণ ন! হয়, মন প্রসন্ন 

থাকে, ধাতুসমূহ স্থির থাকে, এবং ইন্দ্রির়সমূহের শক্তি অন্ষু্ণ থাকে, তাহা হইলে 

| প্ররূপ অবস্থাতেও আরোগ্যের আশা করা বায়। 

শ্বাসের সম্প্রাপ্তি ও পুর্বববূপ |-_-পূর্বোক্ত কাবণে কুপিত বায়ু ও 
ৰ কফ মিলিত হইয়া, যখন প্রাণ ও উদ্দানবাযুবাহী আোতঃসমূহকে কদ্ধ' করে, এবং 

| কফকর্তৃক বাধু অবরুদ্ধ ও বিমার্গগত হইয়| ইতন্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে, সেই 
সময়ে শ্বাসরোগ উপস্থিত হয়। শ্বাসরোগ প্রকাশিত হইবাব পূর্বের বঙ্ষ-স্থলে 

৷ বেদনা, উদবাখান, মলমুত্রের অল্পনির্গম কিংবা রোধ, মুখের বিরসতা, ও মস্তকে 
বা ললাটে বেদন' প্রভৃতি পুর্ধ্ববূপ দেখিতে পাওয়া বায় । শ্বাসবোগ পাচপ্রকার £- 

 কুত্রস্বাস, তমকশ্বাস, ছিন্শ্বাস, উদ্ধশ্বাস ও মহাশ্বাস ! 

ূ কদ্রেশাস ।__কক্ষদ্রব্য ভোজন ও অধিক পরিশ্রম জন্য কোট্স্থিত ৰায়ু 

৷ কুপিত হইয়া উদ্ধগত হইলে, ক্ষুদ্রশ্বাম উৎপন্ন হয়। ইহা অন্ঠান্ শ্বাসের ন্যায় 
কষ্টদায়ক বা প্রাণনাশক নছে। 

তমক ও প্রতমক শ্বাস-লক্ষণ ।--ঘখন বায়ু উর্ধগত' শ্রোতঃসমূহে 
ূ অবস্থিত হইয়া, গ্লেম্সীকে তরল করে, এবং সেই শ্লেম্গ্বারা নিজেও কুদ্ধগতি হয়, 

| সেইসময়ে তমকশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই শ্বাসে প্রথমে গ্রীবায় ও মন্তকে বেদনা 

ৃ উপস্থিত হয়; তৎপরে কণ্ঠ হইতে ঘড়, ঘড়, শব্নির্গম, চতুর্দিকে অন্ধকা রদর্শন, 
র তৃষ্ণা আলম্ত, কাসিতে কাসিতে মৃচ্ছা, শ্রেক্সা নির্ধত হইলে কিঞ্চিত স্বাস্থ্যলাঁভ, 

ৰ গলমধ্যে স্থড়সুড়ি, অতিকষ্টে বাক্যনির্গম, অনিদ্রা, শয়ন করিলে অধিক শ্বাস, 

' উপবেশন করিলে কিঞ্চিৎ আরামবোঁধ, পার্শবেদনা, উঞ্দ্রব্যে এবং উষ্ম্পর্শে 
' অভিলাষ, চক্ষুষ্থয়ে শোধ, ললাটে ঘণ্ব, অত্যন্ত যাতনাবোধ, মুখের শুফতা, বারং-] 



উ€ পাশা শন 

রগ ১১৮ কবিরাজি-শিক্ষা। . 

বাঁর অতি তীত্রবেগে শ্বাসনির্গম, এবং গাত্রসধ্খালন (গাদোলা ', এইসমস্ত লক্ষণ ৰ ূ 
প্রকাশিত হয়। এই শ্বাসের সহিত অর ও মুঙ্ছা সংযুক্ত হইলে, তাহাকে প্রতমক- | * 

শ্বাস কহে । প্রতমকশ্বাস্কে কেহ কেহ সম্তমক শ্বাস নামেও অভিহিত করেন । 

ছিন্নশ্বাস-লক্ষণ ।-৮৮অতিকষ্টে ও অত্যন্ত জোরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে 

অর্থাৎ ধাঁমিয়া থামিয়া যে শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়, অথবা যে শ্বাসে একেবারেই 

নিশ্বাস গ্রহণ করিতে পারা বার না, তাঁহাকে ছিন্নশ্বীস কহে। এই শ্বাঁসে অতীব যন্ত্রণা, 

হৃদয় বিচ্ছিন্ন হওরার স্ায় বেদনা, আনা, ঘন্বনির্গম, মুচ্ছ।, বন্তিদেশে দাহ, নেত্র- 

দুয়ের চঞ্চলতা ও তাহা হইতে অশ্রআব, অঙ্গের কুশতা ও বিবর্ণতা, একটা চক্ষুর 
রক্জবর্ণতাঃ চিত্তের উদ্বেগ, মুখশোষ এবং প্রপাপ, এইসকল উপদ্রব উপস্থিত হয় । 

উদ্ধগ্াস-লক্ষণ |_উদ্দশ্বাসে রোগী বেরূপ দীর্ঘ উদ্ধাশ্বান গ্রহণ করে, 

তন্দরপ বেগে অধশ্বীস ত্যাগ করিতে পারে ন।। রোগীর মুখ ও শ্রোতঃসমূহ 

শ্লেক্সঘবারা আবৃত হওয়াপু, বাহু কুপিত হইয়া বিশেষ যাতনা উপস্থিত করে। 

আরও, ত্র শ্বানে উর্দাদৃষ্টি, বিভ্রান্তচক্ষুঃ মুচ্ছা, অঙ্গবেদনা, মুখের শ্ুক্লুবর্ণতা ও 

চিত্তের বিকলতা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। | 
মহাশ্বাস-লক্ষণ |-_মত্ত বৃষকে সংরুদ্ধ করিয়া রাঁখিলে, সে আস্ফালন 

পূর্বক যেরূপ শন্দ করিতে থাকে, মহাশ্বীস রোগে বানু উর্ধগত হওয়ায়, সেইরূপ 
শব্দের সহিত দীর্ঘশ্বাস নির্গত হয়। দূর হইতেও এই শ্বাসের শব্দ শুনিতে পাওয়া! 
যায়। আরও এই রোগে রোগী অত্যন্ত ক্রিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহার জ্ঞান ও. 

বিজ্ঞানশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং লোঁচনদ্বয় চঞ্চল ও বিস্তৃত, মুখ বিকৃত, মলমূত্রের 

রোধ, বাক্য নিস্তেজ ও মন ক্লান্ত হইয়! বায় । 

সাঙ্বাতিকতা। ।-_-এই পাঁচপ্রকার শ্বাসের মধ্যে ছিন্ন, উর্ধ ও মহাশ্বাস ূ 
স্বভাবতই মারাম্মক। ইহার মধ্যে যে কোন একটী উৎপন্ন হইলে, রোগীর মৃত্যু 
ঘটিয়া থাকে । তমকশ্থাস প্রথম অবস্থায় চিকিৎসিত হইলে' আরোগ্য হয় ; নতুবা 
তাহা চিকিৎসাদ্বারা৷ একেবারে আরোগ্য না হইয়! যাঁপ্য হইয়া থাকে । ছিন্ন উর্ধ- 
এবং মহাশ্বাসেরও প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করা আবশ্টক ; তাহাতে রোগীর 

ভাঁগ্যগুণে কদাচিৎ আরোগ্য হইতেও দেখা বায়। 

সাধারণ-চিকিগসা। ।--বাধুর অন্ুলোমক বা বাযুনাশক অথচ উষ্ণ" 
বীর্য্য ধাবতীর ক্রিয়া--হিকা! ও শ্বাসরোগে উপকারক | হিক্কারোগে উপরে এবং | 

টি টি ঠা রি 
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এন হৃদয়ে তৈলমর্দন করিয়। স্বেদ দিলে উপকার পাঁওয়া যার । শ্বাসরোগে 
। বমন করাইতে পারিলেঃ অনেকট। শাস্তিলীভ করিতে দেখা যাঁয়। কিন্তু রোগীর 

। বলাদি ক্ষীণ হইলে, বমন করান কখন উচিত নহে । আকন্দের মূলচুর্ণ %০ ছুই 

আঁন! বা ৮১০ আড়াই আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করাঁইলে বমন হয় 

হিকা-চিকিৎসা |-_-হিকাঁরোগে কুমআীটির শীস, সৌবীরাপ্তরন ও 

খই) অথবা কটুকী ও ম্বর্ণগৈরিক ) ; কিংবা আমলকী, চিনি ও শু'ঠ, অথবা 

| হীরাকস ও কয়েতবেলের শান; কিংবা পারুলের ফুল ও ফল) অথবা পিপুল 

ও থেুরের মাঁতি এই ছয়টী বোগের মধো বে কোন একটী, মধুর সহিত সেবন 
। কবাইবে। ষ্টিমধুচর্ণ মধুর সহিত $ পিপুজচুর্ণ চিনির সহিত; কিংব শু ঠচুর্ণ 

গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়। নস্য তে দিবে। নক্ষিকার ঝিষ্টা স্তনদুগ্ধের সহিত 

কিংবা আলতার জলের সহিত গুলিয়! অথব। স্তনছৃষ্ধের সহি ত রক্তচননন ঘষিয়া নন্তয 

লইতে দিবে । শুঁঠ ২ দুই তোলা, ছাঁগচুপ্ধ /* একপোয়া ও জল /১ একসের 

একত্র,পাক করিয়া ছুগ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিস্া পাঁন করিতে দিবে । টাবা- 

 নেবুর রস, মধু ও সচল বা দৈন্ধব লবণ, একত্র নিশ্িত করিয়া সেবন করাইবে। 
| প্রবাল ভম্ম, শঙ্ঘভ্ম, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গিরিমাটার চর্ণ একত্র ঘ্বৃত 

ও মধুর সহিত লেহন করাইবে। বড় এলাইচ্চর্ণ ও চিনি একত্র মাশ্রুত করিয়া 
দেবন করাঁইবে। কদলীমূলের রস চিনির সহিত পান করিতে ধিবে, অথবা! এ 
রসের নম্ত লইতে দিবে । ডাবের জল গবন করিয়া অল্প অল্প বারংবার পান 

করাইবে। বাইসরিষা বাটিয়া ও জলে গুলিয়া তাহার শ্বচ্ছাংশ অল্প অল্প বারংবার 

পান করিতে দিবে। চিনি ও মরিচচুর্ণ মধুব সহিত মিশাইয়া লেহন করিতে অথবা 

হং দাঁধকলাইএর চুর্ণ, বা গোলমরিচ, নিধন অঙ্গারে ফেলিয়া! তাহার ধুম 

। নাসিকাদ্ারা টানিয়া! লইতে দিবে। 

শ্বানবেগ শক্তির উপায় ।-- শ্বানরোগে বাননবুররা ফল, শাখা ও 

পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া শুকাইয়া, পরে তাহা কলিকাঁয় সাজিয়, তাঁহার ধৃম 

পাঁন করিলে, প্রবল শ্বাসবেগের আগত শীন্তি হয়। কিঞ্চিৎ সৌরা জলে ভিজাইয়া 

সেই জলে একথগ্ড সাদা কাগজ ভিজা ইয়া ও শুকাইয়া, পরে তাঁহার নল করিয়া 

৷ টুরুটের নায় তাহার ধুম পান করিলে উপকার হয়। অথবা দেবদারু, বেড়েলা 

ও জটামাংসী একত্র বাঁটিয়, তাহাদ্বারা একটা সচ্ছিপ্রবন্তী প্রস্তত করিবে; শুক 

সী, 

শি পপাসা্াশীশীাীশীিশাপিশিপাস্পিশগীিশিীপীশীশাী শী শিপীশীশীশিটটি শি 

কি ক 

পপি 

লি টি ৮ শশী ্ ্ 

পাশপিশীশশী শশী লা 2.০ পাশা 

এ ২২ পপ পাপা ৮৮ ০০284 সে 

পেপসি পপ্সপী পা 

্ 
কাপ ্ 



ভগ 

হু 

সি ১২০ কবিরাজি-শিক্ষা ৷ ও 

হইলে সেই বর্তীতে ঘ্বত মাখাইয়া চুরুটের ন্যায় তাহার ধূম পান ব্যবস্থা! করিবে। 
এই ছুইপ্রকার ধূমপাঁনেও শ্বাসবেগ আশু নিবারিত হয়। মযুরপুচ্ছ রুদ্ধপ্াত্রে ভন্ম 

করিয়া, তাহার সহিত পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশিত করিয়া অব্হন করিলে, শ্বাসবেগের 
ও প্রবল হিক্কার উপশম হয়। হরীতকী ও শু'ঠ, কিংবা গুড়, যবক্ষার ও মরিচ, 
একত্র বাঁটিয়, উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, শ্বাস ও হিকারোগ প্রশমিত হয়। 
শ্বামবেগ শান্ত হওয়ার পরে রোগবিনাশ জন্য হরিড্রা, মরিচ, কিস্মিস্। পুরাতুন- র 

গুড়, বা্সা, পিপুল ও শঠী ইহাদের চুর্ণ সর্ষপতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়! সেবন 

করাইবে। পুরাতন গুড় ও সর্ষপতৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লেহন কৰিভে | 
দিবে। পুরাতন-কুম্মাণ্ডের শস্বচুর্ণ ॥০ অদ্ধতোল!, উঞ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, 

শ্বাস ও কাস উভয়েরই শাস্তি হয়। আদার রসের সহিত পিপুলচুর্ণ %* ছুই আন! 
ও সৈদ্ধবলংণ %০ ছুই আনা মিশ্রিত করিয়! পাঁন করাইবে শোধিত-গন্ধকচূর্ণ 

দ্বৃত্ের সহিত, অথবা শোধিত-গন্ধকচুর্ণ ও মরিচচুর্ণ ঘুতের সহিত সেবন করাইবে। 

বিন্বপত্রের রস, বাঁসকপত্রের রস, অথবা শ্বেত-ডাঁনকুনিপত্রের রস, সর্পতৈলের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া পাঁন করাইবে। গুলঞ্চ, শু'ঠ, বামুনহাঁটা, কণ্টকাঁরী ও 
তুলসী ইহাদের কাথে পিপুলচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অথবা দশমূলের ক্কাথে 
কুড়চুর্ণ প্রক্ষেপ দিগ পান কছিণেঃ শ্বাস, কাস এবং পার্খশূল ও বকর ্দেনার 

শাস্তি হইয়া থাঁকে। 
ব্যবন্থেয় ওষধ |-_-এইসমস্ত সাধারণ ওষধে গীড়ার উপশম ন1 হইলে; 

ভার্গীগুড়, ভাগীশর্করা, শৃঙগীত্ঘত, পিগ্লল্যাগ্চ লৌহ, মহাঁশ্বাসারি লৌহ, শ্বাস- 
কুঠার রস, শ্বাসভৈরব রস ও শ্বাস-চিন্তামণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উষধ,.এবং হিংস্রাদ 
ঘ্বত, বৃহৎ চন্দনাদি তৈল ও কনকাসব প্রভৃতি, অবস্থা বিবেচনা করিয়া, উপযুক্ত ূ 
মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ৰ 

পথ্যাঁপথ্য ।__বেসকল আহার বিহারাদি দ্বারা বাঁযুর অহথুলোম হয়, | 

ৃ 
ৰ 
| 

র 

ৃ 

সপ, 

পপ সি শা পা পল? | পো পাপ ৮৯ পিসী পসপীি 

| হিক্কা ও শ্বাদরোগে তাহাই সাধারণ পথ্য । রক্তপিত্তরোগে যেসমস্ত আঙ্থারীয় 

' দ্রব্যের নাম লিখিত হইয়াছে, এই রোগে তাহাই পানাহারজন্ত ব্যবস্থা করিরে। 

বায়ুর উপদ্রব অধিক থাকিলে, পুরাতন তেঁতুলভিজান জল পান করিপে'উপকার ূ 

| পাওয়া যাঁয়। নেবুর রসের সহিত মিছরির সরব পান এবং নদী বা! প্রশত্ত : 
] সরোবরের' জলে স্নান এই অবস্থার হিতকারক। কিন্ত শ্লেশ্সার উপদ্রব থাকিলে ! 

টে, _. এ 
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রা 
স্বরভেদ | - ৯২১ 

পপ এ পপ পপ ও 

গা করা কদ্দাচ উচিত নঃ নহে। শ্রেম্মজ-শ্বাসে মুখে দোক্ঞাতামাঁক রাখিয়া, অল্প 

অল্প সেই রস পান করিলে, অনেক উপকার পাওয়া যাগ্ন। রাত্রিকালে লঘু 
আহার করা আবশ্যক | 

নিষিদ্ধ দ্রেব্য' ।-_-গুরুপাক, রুক্ষ ও তীক্ষবীধ্য ড্রবা, দ্ধি, মতন্ত, এবং 

লঙ্কার ঝাল প্রভৃতি দ্রব্য ভোঁজন, বাত্রিজাগরণ, 'অধিক পরিশ্রম, অগ্নি বা কৌদ্রের 

র সম্তাঁপ, অধিকপরিমাণে ভোজন, দুশ্চিন্তা, এবং শোক ৪ ক্রোধ প্রভৃতি মনো- 

বিকার এইরোগে একবাঁরে পরিত্যাগ না করিলে, বিশেষ অপকার হয়। 

তরচভদ। 

নিদাঁন ।-_ অতি উচ্চৈঃ্বরে শব্দ উচ্চারণ, বিষপান ও কণ্ঠদেশে আঘাত 

প্রভৃতি কারণে বাহাঁদি দোঁযত্রয় স্বরবহ-ধমনীসমূহকে আশ্রর করিয়া, স্বরভেদ 
ব! স্বরভঙ্গ রোগ উৎপাদন করে। যক্ষা ভইতেও এই রোগ উৎপন্ন হয় । স্বর- 

ভঙ্গ ছয়প্রকাঁর :__-বাতজ, পিতৃ, শ্লেগ্মজ, সন্নিপাতজ, মেদোজ ও ক্ষয় 1 

দোষভেদে লক্ষণ | বাতজ-স্বরভিদে গর্দভন্বরের স্তায় কঠন্বর অল্প 
অল্প নির্গত হয়; এবং মল, মূত্র, চক্ষু ও মুখ কৃষবর্ণ হয়। পিন্তজন্বরভেদে ক- 

দেশ সর্বদ] শ্রেম্বদ্বারা রুদ্ধ থাকায়, স্বরনির্গমকালে শব্দ অতি 'ল্প নির্গত হয়, 

আঁর র্াত্রিকাঁল অপেক্ষা দিবাভীগে শব কিছু স্পষ্টরূপে নির্গত হইয়া! থাকে। 

সন্নিপাঁতজ ম্বরভেদে এ তিনদোষজাঁত ব্বরভঙ্গের লক্ষণসঙ্ষহ মিলিতভাঁবে লক্ষিত 

হয়। মেদোঁজ-ন্বরভেদে গলদেশ শ্লেম্সদ্বারা বা মেদোদ্ারা লিগু হইয়া! থাকে; 

সুতরাং কঠম্বর অতি অস্পষ্টভাবে বিলম্বে নির্গত হয়। আরও এইরোঁগে 

রোগী অতান্ত তৃষ্ণার্ত হইয়া থাকে । ক্ষয়জ-স্বরভেদে স্বর নিতান্ত ক্ষীণ হইয়! 

যাঁয়। এবং শব্বনির্গমকালে তাহার সহিত ধৃম নির্গত হওয়ার স্ায়, রোগী একরূপ 

যাতনা) অন্থভব করে। এই ক্ষয়জ-ম্বরভেদ এবং সঙ্নিপাতজ শ্বরভেদ স্বভাবতই 
দুঃসাধ্য | ছুর্ববল, কৃশ ও বুদ্ধ ব্যক্তির শ্বরভেদ, দীর্ঘকালজাত স্বরভেদ, এবং সমুদাঁ় 

লক্ষণযুক্ত সন্পিপাতজ-স্বরভেদ অসাধ্য । ক্ষয়জ-স্বরভেদে একেবারে শব্ধ উচ্চোরণ 
বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 

ররর. 

45 টির তরে ররর 

শা পে ওসি 



পর সপ পল উত রা কলাল জ্্ 
১২২ কবিরাজি-শিক্ষা! | 

চিকিৎসা ।--স্বরভঙ্গ ধোগে তৈলাক্ত খদ্দির, অথবা হরীতকীচুর্ণ ও 

| পিপুলচুর্ণ, কিংবা হ্রীতকী ও শুঠের চূর্ণ মুখে ধারণ করিলে, বিশেষ উপকার 

। হয়। বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, ববক্ষার ও চিহামূল সমভাগে চূর্ণ করিয়া? 

(দ্বৃত ও মধুব সহিত লেহন করিলে, স্বরভেদ ও ফাঁসরোগের উপশম হয়। 

৷ মুগনাভ্যার্দি অবলেভ, চব্যাদি চূর্ণ, নিদিপ্কিকাঁদি অবলেহঃ ত্র্যন্বকাত্র, সাঁরস্বত ঘ্ৃত, 
ও ভূঙ্গরাঁাদ্য বৃহ প্রহৃতি,স্বরভেদরোগের প্রশত্ত ওষধ। এইমকল গুঁষধ 

ব্যতীত কাস ও শ্বাসবৌগেব কতিপর গুধধও বিবেচনাপূর্ববক ইহাতে প্রয়োগ করা 

বাইতে পারে ! 

পথ্যাপথ্য |-্বাঁতজ-স্বরভেদে দ্বৃত ও পুরাঁতিন-গুড়ের সহিত অন্ন 

ভোজন করিয়! ঈদ্রঞ্চ জলপান; পিত্তজ-ম্বরভেদে গ্ধার ভোঁজন, এবং মেদোঁজ 

ও কফজ ব্বরতেদে রুক্ষ অন্নপান উপকারী । অন্ান্ত পথ্যাপগ্যের নিয়ম কাস ও 

শ্বাসরোগের ন্থান্গ প্রত্তিপালন করা আবশ্যক । 

অরোচক, অরুচি । 

পাকা শিশপপীশ সাক পপ পা শিস পাশাপাশি শশী ০ পশাশীশাশী সী ািিস্পীসিশেস্পিশ 

ঞ 

সংজ্ঞ1, নিদান ও প্রকারভেদ |-- ক্ষুধা থাকিতেও বে রোগে] 
আহার করিতে পারা বায় না, এবং কোঁনবস্তই যাহাতে ভোজন করিতে ইচ্ছা 

হয় না, তাহার নাম অন্রোচক রোগ । এই রোগ পাঁচপ্রকার £--বাতজ, পিতৃজ, 

শ্লেন্মজ, সান্লিপাতজ ও আগন্তক | ভয়, শোক, অতিক্রোধ, অতিলোভ, ত্বণাজনক 

ভোজ্যদ্রব) দ্বণজনক রূপদর্শন ঝা দ্বণালনক গন্ধ আগ্রণ প্রভৃতি কারণে যে 

অরোঁচক রোগ উৎপন্ন হর, হাহাঁকেই আগন্তক অঝোচক কহে। 

ূ দে।ষভেদে লক্ষণ 1-- বাযুজনিত অরোচকে মুখ কষায়রসবিশিষ্ট এবং | | 

ঠ 

। অন্পভোজনের ন্যার তর্ধনুক্ত অর্থাৎ প্দাত-শিরশির” ও হৃদয়ে বেদনা হইয়া 
। থাকে । পিত্তল-মরোচকে মুখ তিক্ত, অস্ত, বিশ্বাদ, দুর্গন্ধযুক্ত ও উফ্ম্পর্শ হয়) 
' এবং ভূষণ, দাঁহ ও চুষণৃবৎ পীড়। হইয়া থাকে । প্লেম্মজ-অকো5কে দুখ মধুর বা! 

প্র সস পপ পপ 
পপ পার্স 

| 

| 

| 
| 

চা 

ছি 



াশশিশিন পপশিশা শীল শশী 

লাশ 

াশপীপিশিিশিশী শীপশিশশীশীশি সিস্ট টি 

শশী শপাশস্ী পাশ পাপিশাটীশট পি শা শশী শীীশিদিশীশি পিপিপি পিপিপি পাপী? 

শাশীশশীোশিশী শী শিশিোশিািসিশা শীট শশী সি ১ 

শশ্ট বি শাশীপাশশীশিপশা িশািিশাশীশীটী শী্পীপশশাপাশীপীপিাপ ৯ পলপাপশ পিাশিগশপীশীপািশিশী শশীকলা িপাাটিশাশিশীশিল শিলা শিশিশাশািশাটি িশশিত 

পি 

অরোচক বা অরুচি । 5১২৩ 

৷ থাকে । সন্গিপাতজ-অরোঁচকে সমস্ত মিলিত লক্ষণ লক্ষিত হয়; 'অর্থাৎ মুখের রস- 
সময়ে সময়ে উদ্দপ পরিবর্তিত হইয়া থাকে । আগন্থক-অরোচিকে মুখরদের কোন 

রূপ পরিবর্তন হন্ন না, তথাপি অন্ুচি হইয়া থাকে । আরও, ইহাতে চিত্তের 

ব্যাকুলতা, মো ও জড়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

চিকিস! |---বাঁতি-অরোচকে বস্তিকর্ম্ম (পিচকাঁরী), পিন্তজে বিরেচন, 

কফজে বনন, এবং আগন্তক অরে।চকে মনের সন্তোষবিধানই সাধারণ চিকিৎস। | 

। প্রত্যহ দিঝাভোন্দঈনের পুর্বেব লবণ ও আদ ভক্ষণ করিলে, সকলপ্রকাঁর অরুচি 

নিবারিত হুইর!, অগ্নির দীপ্তি ও কণ্ের শুদ্ধি হইয়। থাকে । কুড়, সচললবণঃ 

জীরা, চিনি, মরিচ ও বিট্ুলবণ ; অথবা! আমলকী, বড় এলাইচ, পন্পুকাষ্ঠ, বেণা- 

মূল, পিপুলঃ চন্দন ও নীলম্থদি ; কিংবা লোধ, হরীতকী, শুঠ, পিপুলঃ মরিচ ও 

যবক্ষার্র ; অথবা দাঁড়িমের রস, জীর! ও চিনি,-এই চারিটা বোঁগের মধ্যে বে 
কোন, একটার মিলিত চূর্ণ, মধু ও টতৈলের মহিত মি'শ্রত করিয়া! মুখে ধারণ 
করিলে, সর্বপ্রকার অরোঁচক নিঝারিত হয়| অথবা কুষ্খজীরা, ভীরা, মরিচ, 

রক্ষা, তেঁতুল, দাঁড়িম, সচল-লবণ, গুড় ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া, মুখে 

ধারণ উপকারী! দারুচিনি, মুখা, বড় এলাইচ ও ধনে; অথবা মুতা, আমলকী 
ও দারুচিনি; কিব1, হারুহরিদ্রা ও বমানী, অথব। পিপুল ও চই; কিংবা মাশী 

ও তেঁতুল ;*-এই পঞ্চবিধ ষোগের কোন একচী মুখে ধারণও উপকারী | 

পুরাতন-তেতুল ও গুড় জলে গুলিয়া, তাহার সহিত দারুচিনি, বড়-এলাইচ ও 

মরিচচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া, তাহার কবল করিলেও অরোঁচকরোগ প্রশমিত হয়) 
অথবা বিটুলবদ ও মধু$ দাঁড়িমরসের সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল করিলেও উপ- 

কার হয়। বুইফূর্ষপু, জীব! ও হিং তািয়] চূর্ণ করিবে» এবং তঁহার সহিত শু $: 

চর্ণ ও সৈক্ষর লএএ মিশিত রুত্রিবে ) প্ররে অর্ধমইির সমপররিমিত্ত থরাদতরি আহার 

উপ ০, ০ শশী িিীীশীশীপশীপীশিশি শিট শীশি টি পাশা শিশির িশী ৮ শশী এ ৮০পাপশি পাট 

৯৯০ পপ শশী পা শী্াীনাশ্শীশ্পীশাাতি 

উর - শস্শ্পীশটি 6 শশী ৯ পাস 

। সহিতু মিশ্রিত করিয়া একত্র আলোডন করিতে হইবে । আলোডনের প্র ছাকিয়! | 

ৰ লইয়া এই ফএইির-অসপরব্রিযিত, গ্রব্যতক্র (ঘোল.) মিশ্রিত কব্রিয়া যেরন ক্ুত্রিতে, 
| সগ্যোরুচি এবং অগ্নিবৃদ্ধি, হয় । দাঁড়িমচুর্ণ ২ দুইতোলা, খাড়গুড় ৩ তিনতোলা 

ৰ এবং দীরুচিনি, এলাইচ, ও তেজপত্রচূর্ণ মিলিত ১ একতোঁলা ১--এইনকল ত্রব্য 

একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, অরুচিব নাশ, অগ্নির 

টা 

৷ লবণ-রস বিশটি, পিচ্ছিল, ইতল ও কফলিগ্ত হয়, এবং কফ-নিঠীবন হইতে ইরা 

ই 



এ ৯ ৃ 

নি ১২৪ শবিরাজি-শিক্ষা। 

| দীপ্তি, এবং জবর, কাঁদ ও গীনসরোগের শাস্তি হয়। ইহা ভিন্ন বমানীষাড়ব, 
কলহংস, তিত্তিডীপাঁনক, রসাল! ও সুলোঁচনাত্র প্রশতি উষধ অরোচক রোগে 

| ব্যবস্থা করা আবন্ঠক। ১ 

পথ;পথ্য ।-. যেঘকল আহার রোগীর অভিলষিত, অথচ লঘুপাঁক, 

এবং বাঁতার্দি দৌধত্রয়ের ্পকারক, সেইসমস্ত মাহারাদি অরোচক লেগে 

ভোজন করিতে হয়। আহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে ৩৪ বার পূর্বোক্ত 

কধল কর! আবশ্তক। জ্রাঁদি কোন উপসর্গ না থাকিলে, জোতন্বিনী-নদীর ৃ পা 

জলে বা৷ প্রশস্তসরোবরেব জলে স্নান করা স্থব্যবস্থা । উপবনে বা তজপ সুন্দর 

স্থানে পর্যটন, সঙ্গীতাদি শ্রবণ প্রভৃতি যেসকল কার্ধাদ্বারা মন প্রফুল্ল থাকে; 
সেইসমন্ত কার্ধ্যের আচরণ হিতকর। আহারীয় দ্রব্য, আহারের স্থান, পাত্রাি, 
পাঁচক ও পরিবেশক প্রভৃতি সমস্তই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, এইরোগে বিশেষ র 

আবশ্যক। ূ 

নিষিদ্ধ কন্ম্ন |_যেসকল কারণে মন বিকৃত হইতে পারে, এবং যে- 

সকল আহারাঁদি মনের বিঘাঁতকাঁরক, তাহ! সর্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

০৪ 
টি 0692. তা 

ৰ 

ছন্দি অর্থাৎ বমন | 
ৰ 
| ' ঘমনের নিদান ও প্রকারভেদ ।-অতিরিক্ত -রলবস্ত পান, ল্িখ্ধ- 

দ্রব্যের অতিরিক্ত ভোজন, ঘ্বণাঁজনক বস্তু ভোজন, অধিক লবণ ক্ষণ, অকালে 

ভোজন, অপরিমিত ভোজন, এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, 'অভীর্ণ, ক্রিমিদোষ, গর্ভাবস্থা, 
যেকোন ত্বণাজনক কারণসমূহদ্বারা বায়ু, পিত্ত ,ও কফ কুপিত হইয়া, বমন | 

রোগ উৎপাদন করে। এই, রোগে দৌঁষসমুদায় বেগে উপস্থিত হইয়া, মুখকে 
জড় ও আচ্ছাদিত, এবং সর্ববাঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া! উৎপাঁদন করিয়া থাকে । বমন- 
রোগ পাচপ্রকার :__বাতজ, পিত্বজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগস্ক। 

বমন হুইবার পূর্ব্রে বমনবেগ, উদগাররোধ, মুখ .হইতে ল্বণীক্ত-তরলজল- 
আরাব ও পাঁনভোঁজনে বিদ্বেষ, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। 

টিটি 

সপ্প্পী পাপা পপ পপ পাপ 

টি ৃ 



২ ২ শপ শিস শীশিশীপিশীস্া শি িশীা্শিশিশিিশাশিশশ্াটী টি শিসাশিশী শিশশািশিপাশীশিটিটিশিশি শাীপশোশপাপিপশিশীসিশী শোক াশিশশাশি তি তাসিপশীিশ শী 

ওটি 

ঠিকাদার 
রা | ছন্দি অর্থাৎ বমন। ১২৫ ্ 

র 

১০১০১১১১১১১ ১ রী 

৪ 

এ পো পপর এক 
শাপাপিপিশী শী পাপে পিপলস পা সপ এস আস বাপ 

বাতজ-লক্ষণ |---বাতজ-বমনরোগে হৃদয়ে ও পার্দেশে বেদন।, মুখশোষ, 

মন্তকে ও নাভিস্থলে শুলবৎ বেদনা, কাস, স্বরভেদ, অঙ্গে সুচীবেধবৎ বেদনা, 
এবং অতি কষ্টের সহিত অতিমাত্র বেগে প্রবল উদগার ও অতিশয় শবের সহিত 

ফেনমিশ্রিত, বিচ্ছিন্ন (থামিঙ্কা থামিয়া $ পাতলা ও কধায়রসবিশিষ্ট বস্ত্র বমন, 

এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাঁশিত হয়। 

পিত্ভজ-লক্ষণ ।- পিস্তজ-বমনরোগে ৃচ্ছা, মুখশোষ, পিপাসা মন্তকে 

তালুতে ও চক্ষুদ্ধরে সন্তাপ, অন্ধকারদর্শন, এবং পীত, হরিৎ বা! ধুতরবর্ণুক্ত, ঈষৎ 
তিক্ত, অতি উষ্ণ পদার্থের বমন ও বমনকাঁলে কঠদেশে আলা, এইনকল লক্ষণ 

দেখিতে পাওয়৷ যায়। ও 

' কফজ-লক্ষণ | - কফজ বমনরোগে তন্দ্রা” মুখের মধুরতা, কফন্ত্রাব 

ভোঙজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচিঃ দেহের গুরুতা? স্িগ্ধ, ঘন, মধুররসযুক্ত ও শ্বে তবর্ণ- 
পদার্থের বমন, এবং বমনকালে শরীরে রোমাঞ্চ ও অতিশয় যন্ত্রণ। হইয়া থাকে। 

সন্নিপাতজ-লক্ষণ ।-_-সন্নিপাঁতজ-বমনরোগে শূল, অজীর্ণ) দাহ, 

পিপাসা, শ্বাস, মুগ, এবং লবণরসধুক্ত, উঞ্ণ, নীল বা লোহিতবর্ণের ঘন পদার্থ 
বমন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

আগন্তক-বমন ।-_ কুৎসিত দ্রব্য ভোজন ও কোনরূপ ঘ্বণাজনক বস্তর 

আগ্রাণ বা দর্শনারদি কারণে যে বমন উপস্থিত হয়) এবং গর্ভকালে, ক্রিমিরোগ 

হইলে, বা আমরসের জন্ত যে বমন উপস্থিত হয়, তাহাকে আগন্তক-বমন বলা 

বায়। এই খমনরোগে বাতারদি পৌষত্রয়ের মধ্যে যে দোষের লক্ষণ অধিক 

প্রকাশিত হয়, তদমসারে তাহাকে সেই দোষজ বমনরোগমধ্যে পরিগণিত করিতে 

হইবে। কেবলমাত্র ক্রিমিজনিত বমনরোঁগে অত্যস্ত বেদনা, অধিক বমনবেগ, 

ও ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া! থাকে । 

রোগের উপদ্রব ও সাধ্যাসাধ্যতা ।-_বমনরোগে যদি কুপিত 
বাধু--মল, মূত্র, স্বেদ ও জলবাহী অ্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়! উর্ধগত হয়, এবং | 
তজ্জন্ত যদি রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্বববঞ্চিত পিত্ত, কফ, বা বায়ুদূষিত স্বেদাদি 
ধাতুসমূহ উদগীর্ণ হইতে থাকে, আর বাস্তপদার্থ যদি ম্ামু্ের ন্যায় গন্ধযুক্ত হয়, 
তাহা হইলে যেই বমনরোগাক্রান্ত রোগী, তৃষ্ণা, শ্বাস, ও হিকাদিত্বার পীড়িত 
হই! হঠাৎ বিনষ্ট হই! থাকে । যে বমনরোগে রোগী ক্ষীণ হইয়া! যায়ঃ এবং 

£ 
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সর্বদ! রক্ত-পুয়াদিমিশ্রিত পদার্থ বমন করে, অথব। বাস্তপদাথে বদি ময়ুরপুচ্ছের ৃ 

ম্যায় আভ1 দেখিতে পাওরা। যায় ; কিংবা বমনরোগের সহিত ঘদি কাস, শ্বাস, জর) : 

হিন্কা, তৃষণ) ভ্রম, হৃদ্রোগ, তমকশ্বাস, এইনকল উপদ্রব সি হয় তাহ! 

] হইলে তাহাও অসাধা। 

চিকিৎসা |--ডাবের জল, মুড়ি বা পোড়ারুটী-ভিজাঁন জল, ও বরফ-জল, 

বমননিধারণের উৎকৃষ্ট গুঁধধ। বড় এলাইচের ক্কাথ সেধনে বমনরোগ আশু 

নিবারিত হয়। রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইরা রাখিয়া, প্রাতঃকালে সেই জল মধুর 
1 সহিত পান করিলে, সকলপ্রকার ঘমি নিবারিত হয়। অশ্খগাছের শুফছাল 

। পোড়াইস়্া কোন পাত্রস্থ জলে ডুবাইয়া নিবাইয়া, পরে সেই জল পান করাইলে, 
[ অতিছুনিবার বমনও প্রশমিত হয়। ক্েপাপড়া, বিল্বমূল বা গুলঞ্চের ক্বাথ 

| মধুর সহিত; অথবা মুর্ববামূলের ক্কাথ চাউলধৌত জলের সহিত সেবন করিলে, 

| সকলপ্রকার বমিই নিবারিত হয়। বষ্টিমধু ও রক্তচন্দন ছুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে 
পেষণ ও আলোড়ন করিয়! পান করিলে, রক্তবনন নিবারিত হয়। মধুর সহিত 
হরীতকীচুর্ণ লেহন করিলে, বিরেচন হুইয়। বমন নিবারিত হইতে দেখা যাঁস। 
১ একতোল। আমলকীর রস, এবং ১ একঠোঁলা কয়েতবেলের রস, কিঞ্চিং | 

পিপুলচুর্ণ, নবিচচুর্ণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়৷ সেবন করিলে, প্রবল বমনও 

প্রশমিত হয়। সচল-লবণ, চিনি ও মরিচহূর্ণ সমভাগে নধুর সহিত লেহন 

করিলে আশ বমননিঝারণ হয়। সমপরিমিত দুগ্ধ ও জল, কিংবা সৈদ্ধব-লবণ 
ও ঘ্ৃত একত্র পান করিলে, বাতঙ্জ ঝদনের বিশেষ উপকার হয়। জামের আটির 

ও কুলের আঁটির শীস, অথবা মুতা ও কাকড়াশৃঙগী, মধুর সহিত লেহন করিলে, 
কফজ-বমি নিবারিত হয় । তেলাপোকার ঝিষ্ট|! ৩।৪ দান! কিঞ্চিৎ জলে ভিজাইয়াঃ 

সেই জল পান করিলে, অতিদুনিধার বমনও নিবারিত হইয়া থাকে । এলাদি- 

দু, রসেন্্র, বুষধ্বজরস ও পদ্মকাগ্ঠ ঘ্বত প্রভৃতি বমনরোগের উতৎকই গুষধ। 

পথ্যাপথ্য |-_মমত্ত কনরোগেই আমাশয়ের উৎক্রেশ, হয়; এইজস্ | 
প্রথমতঃ ' উপবাস দেওয়া আবশ্বক। বমনবেগ নিরন্ত হইলে লঘুপাক, .বাঁঘুর | 

'অন্ুলৌমক ও ক্ুচিকর আহাবাদি ক্রমশঃ দেওয়া উচিত। বমনবেগ থাঁকিতে | 

পথ্য দিবার আবশ্তক হইলে, ভাজামুগের কাথের সহিত খইচুর্ণ মধু ও িনি 
| মিশ্রিত রিয়া, আহার, করিতে ' দিবে). তাহাদ্ব/রা বমন, “ভেদ, জর, দাহ ও 

্ঁ | . / 
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আহার এবং জরাদি উপনর্গ না থাকিলে, অভ্যাস মত শ্নানাদি করিতে পারা যায়। 

ব্নক্তশ্রীব হইলে ঝ ক্ষতজ বেদন। জন্ত ,যে.তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষত্ন্-তৃষ্না কছে। 

১১ 

্ গি9 
রি ও তৃষ্ণারোগ । ৃ ১২৭ 

শসা আক পা পাপ 

পিপাঁসার শান্তি হইয়া থাকে । বমনবধেগ নিরস্ত হওয়ার পর, সহামত সকল দ্রব্য 

বা সস পরিষ্কার পানাহার, পরিষ্কৃত, স্থানে বাস, স্থৃগন্ধ আঘ্রাণ, এবং মনের শ্রহুরত, 

এইগুলি এইরোগে বিশেষ উপকারক। 
বেসকল কারণে দ্বণা জন্মিতে পারে, সেইসকল কারণ, এবং রৌজসনির 

আতপ:.সবন প্রতি, «“মনরোগে বিশে অনিষ্কারক। 

তষ্ারোগ। 
3 চু 

সিডি 

নিদান 1__-ভ১ শ্রম ও বলাদিক্ষর প্রভৃতি বাতপ্রকোৌপক কারণসমূহ 

দ্বারা বায়ু, এবং কটু বা অল্লরস ভোজন, ক্রোধ ও উপৰাস প্রভৃতি করিলে পিত্ত 

| গ্রকুপিত হইয়া তৃষ্ণারোগ উৎপাদন করে। জলবাহী শ্রোতঃসমুহ বাস প্রভৃতি 

| দোষকর্তৃক দুষিত হইলেও, তৃষ্ণারোগ উৎপন্ন হইয়। থাকে । এই রোগ উৎপন্ন 

হইবার পূর্বে তালু ক ওঠ ও মুখের শুফতাঃ এবং দাহ, প্রলাপ, মুচ্ছা, ভ্রম, ও 

ৃ সন্তাপ, এইসকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়। তৃষ্ণারোগ সাতপ্রকার )--বাতজ, 

| পিত্ত, কফজ, ক্ষতজ, ক্ষয়, আমজ ও অনজ। 

ভিন্ন ভিন্ন দোষজ তৃষ্ণার লক্ষণ ।-_বাযুজনিত তৃষ্ণারোগে মুখের 
শুফত ও আ্লানত্ব,. মস্তকে ও ললাটে সুচীবেধবৎ বেদনা, রসবাহী ও জলবাহী 

শ্রোতঃসমূহের নিরোধ, 'এবং আস্বাদের বিক্কৃতি, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। 
পিতৃজ তৃষ্চায় মুচ্ছা, আহারে বিদ্বেষ, গ্রশাপ, দাঁহঃ নেত্রদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, অত্যন্ত 

| তৃষ্ণা, শীতল-দ্রব্যে দ্ুভিলাব, মুখে তিজ্তাস্বাদ ও অনুতাপ, এইসব লক্ষণ 

প্রকাশিত হয়। ককজ তৃষ্কায় অধিক নিদ্রা, সুখে মিষ্টাম্বাদ ও দেহের উুদ্ষতা 

প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। শঙ্্রাদিঘবারা শরীর ক্ষত হইয়া! অধিক 



শু 

. | চই। চিতামূল, শঁঠ ও কুশমূল, মিলিত ২ ছুই তোলা ;--এইসকল ভুব্যের 

্ 

পপি 

১ 
১২৮ কবিরাজি-শিক্ষ। | মার রা 

এবং রসক্ষয়জন্ত যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা কহে। এই তৃষা, 

রোগী বারংবার জল পান করিয়াও তৃপ্রিলাভ করিতে পারেনা । আরও, । 

ইহাতে বয়ে বেদনা, কল্প ও মনের শৃন্ততা প্রভৃতি লক্গণ প্রকাশিত হইয়। 
থাকে । আমজ তৃষ্ণায় হৃদয়ে শৃল, নিষ্ঠীবন, শারীরিক অবসন্গতা, এবং দোষের ৃ 

প্রকৌপভেদে বাতাদি তিনদোষজাত তৃষ্ণারই লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। স্ৃত ও | 

তৈল প্রভৃতি অধিক নেহদ্রব্যযুক্ত খাগ্যঃ এবং অল্ন, লবণ, কটুরস ও গুরুপাক অন্ন | 

ভোজন করিলে যে পিপাসা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অন্নজ-তৃষ্ণা কহে। অন্ত; 

কোন রোগের উপনগরন্বরূপ বে তৃষণ৷ উপস্থিত হয়, তাহার নাম উপসর্গজ তৃষ্ণা । | 

ইহা৷ বাতাঁদি-দোষজাত তৃষ্ণারই অন্তভূতি) এজন্য ইহার পৃথক গণন! করা হয় 

নাই। এই তৃষ্ণায় স্বরের ক্ষীণতা, মুচ্ছা, ক্লান্তিবোধ এবং মুখ, ক ক | 

বারংবার শু হইয়। থাকে । ইহাতে শীদ্রই শরীর শু হইয়া যায়) এবং ইসা! | 
অতিশয় কষ্টসাধ্য । 

সাঙ্ঘাতি ক-লক্ষণ |---জর, মৃচ্ছা, ক্ষঘন, কাস ও শ্বাস গ্রভৃতি পীড়ায় |. 

বাহার! পীড়িত, তাহাদের যে কোন তৃষ্ণারোগ প্রবলরূপে উৎপন্ন হইলে, এবং 

তাহার সহিত বমি ও মুখশোষ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু 

হইয়। থাকে । 
চিকিৎস। |--বাযুজনিত তৃষ্ণারোগে গুলঞ্চের রন বিশেষ উপকারী । 

পিতৃজ-তৃষ্তার পাঁক। যজ্ঞডুমুরের রস বা তাহার কাথ সেবনে উপকার হয়। |' 

গাস্তারীফল, চিনি, রক্তচন্্ন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধু, এইসকল |. 
দ্রব্য মিলিত ২ দুই তোলা, অর্ধপোয়া গরমজলের সহিত পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে | 
ভিজাইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে, পিত্জ-তৃষণায় |. 
উপকার হয়। এসকল দ্রব্য জলের সহিত বাঁটিয়া পান করিলেও, উপকার |. 

হইতে দেখ! যায়। মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বালা, ধনে, বেণামূল ও রক্তচন্দন. |. 

প্রত্যেক ।/১০ সাড়ে পাচ আনা, একত্র /২ দুই সের 'জলে সিদ্ধ করিয়া |. 

/১ এক দের থাকিতে ছাকিয়া, অল্প অল্প পান করিলে, তৃষ্ণা, দাহ ও অর | 
নিবারিত হয়। বিহমূলের ছাল, অড়হরের পাতা, ধাইফুল, পিপুলমূল,| 

উষ্কক্কাথ পান করিয়া! বমন করিলে, কফজ-তৃষ্ণায় উপকার হয়। আমজন্ত || 
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ভষণারোগে পিপুলমূল) চই, চিতামুল, শুঁঠ, মরিচ, অস্রব্তেস, যমানী ও 
ভেলার আঁটি প্রভৃতি অগ্নি দীপনীয় দ্রবে;র কাথ প্রস্তুত করিয়া, এবং তাহাতে | 

বেলশুঠ, ঝচ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে ধিবে। ক্ষতজনিত তৃষণায় 

মাংঘরস ও রক্ত পান কর! বিশেষ উপকারী ।: ক্ষরজ-তৃষ্ণায় গব্যছুপ্ধ ও মধু- 

মিশ্রিত জল এবং মাংসরস হিতকারক। অনঞ্জ তৃষ্ণায় বমন করানই প্রশস্ত 

চিকিৎসা । আমলকী, পক্সমূল। কুড়, থই ও বটের ঝুরি, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ 
মধুমিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, মকলপ্রকার প্রবল .তৃষ্ণ ও মুখশোষ 

প্রশমিত হয়। আমপাতার ও জামপাতার ক্বাথ, কিংবা আমছালের ও জাঁম- 
ছালের ক্কাথ, অথবা আমের ও জাঁমের আঁটির শীস সিদ্ধ করিয়। মধুর সহিত পাঁন 

করিলে বমি ও তৃষণ প্রশয়িত হয়। ধনের কাথ পরুর্দিত করিয়া পান করিলেও, 

ভৃষগার উপকার হইতে দেখা যায়। বটের ঝুরি, চিনি, লোধ, দাঁড়িম, যষ্টিমধু ও 
মধু, আতপচাউল-ধৌত জলের সহিত সেবন করিলে, বমি ও তৃষা নিবারিত 

হয়। দ্রীক্ষারস, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর কাথ ও মধু বা সু'দিফুলের রস নাসিকা- 
দ্বার পান করিলে, দারুণ পিপাসারও শান্তি হয়। টাঁবানেবুর কেশর, মধু ও 
দাড়িম একত্র পেষণ করিয়া কবল করিলে, যাবতীয় তৃষ্ প্রশমিত হয়। তানু- 

শোঁষরে!'গে ছুষ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়ের জল বা কোন অম্রদ্রব্য জলে গুলিয়। কবল 

করিতে দিবে। কুমুদেশ্বর রস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওষধ সর্বপ্রকার ইরিনা 

বিবেচন! পূর্বক প্রয়োগ করা যায়। 
পথ্যাপথ্য ।--েসকল দ্রব্য রুচিজনক, মধুররসবিশিষ্ট, এবং শীতল, ' 

তাহাই তৃষ্ণারোগে সুপথ্য । আর যাহা উষ্ণবীর্ধ্য এবং শারীরিক উদ্বেগকারক, 

তৃষ্কার়োগে দেইলমস্ত পানাহারাদি সর্ধ্বধা পরিত্যাগ করা আবশ্তক। 

€ 
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পপ পিপল 

মুচ্ছা, ভ্রম ও সন্ন্যাস। 

নিদান ---বিরদ্ধ দ্রব্যের পানভোজন, মল মৃত্রাদির বেগধারণ, আন্ত 

শত্্রাদিদ্বারা শরীরে আধঘাতপ্রার্তি, এবং সত্বগুণের ক্ষপ্ন প্রভৃতি কারণে বঃতাদি 

উগ্রদোষসকল মনোধিষ্ঠান আোতঃসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া মুচ্ছারোগ উৎপাদন করে ) 
অথব! শিরা, ধমনী প্রভৃতি যেসকল নাড়ী অবলম্বন করিয়া, মন ইন্দ্রিয়সমূহে 
যাতায়াত করে সেইসমস্ত নাড়ী বাতা্দি দোষদারা আচ্ছাদিত হইলে, ওমোগুণ 
বদ্ধিত হইয়া শুচ্্ারোগ উপস্থিত করিয়া থাকে । সুখছুঃখার্দির অন্গুভবশক্কিবিহীন 
হুইয়! কা্ঠাদির ন্যায় অচেতন অবস্থায়-ভূতলে পঠিত হওয়াই এইরোগের সাঁধারণ 
লক্ষণ। মুচ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্বে হৃদয়ে ব্যথা, জস্তা (হাই উঠ|), গ্লানি ও 
জ্ঞানের অল্পতা,_এইসকল পূর্বরূপ প্রকাশিত হয়।. মুজ্জারোগ সাতপ্রকার £-_ ) 
বাতজ, পিত্তজ, শ্লেম্জ, সপ্গিপাতজ, রক্তজঃ মগ্যজ ও বিষজ। ভিন্ন ভিন্ন মুঙ্চছায় 

পৃথক্ পৃথক দোষের আধিক্য থাকিলেও, সমুধায় মুচ্ছারোগেই পিস্তের আধিপত্য 

থাকে ; যেহেতু পিত্ত ও তমোগুণ মৃচ্ছারোগের আরস্তক। 

ভিন্ন ভিন্ন দোষজ মুচ্ছণ-লক্ষণ।-_বাতজ শুচ্ছান্প রোগী নীল, কৃষ্ণ, 
অথবা অরুণবর্ণ আকাশ দেখিতে দেখতে মুচ্ছিত হয়, এবং অল্পক্ষণ পরেই চেতনা 
লাভ করে। আরও, ইহাতে কম্প, অর্গমর্দ (গ! ভাঙ্গা), হৃদয়ে বেদনা; শারীরিক 

কশতাঃ এবং দেহ শ্টাব কিংবা অরুণবর্ণ হইয়। থাকে । পিত্বজ-মুচ্ছাক্প রোগী 
রক্ত, গীত, 'অথবা হরিদ্বর্ণ আকাশ দেখিতে দেখিতে মুচ্ছিত হয়। মূষ্ছা হ্যাগ- 
কালে ধর্ম, পিপাসা, সম্ভাঁপঃ চক্ষুদ্বপ্ন রক্ত বা পীতবর্ণ, মলভেদ এবং দেহ পীতবর্ণ 

হইয়া থাকে । শ্রেত্সজ-মুক্ছায় রোগী পরিষ্কার আকাশও মেঘাত, মেঘাচ্ছন্ন বা 
অন্ধকারাবৃত দেখিতে দেখিতে মৃচ্ছিত হয় ও বিলঘ্ে চেতন! লাভ করে, আর]. 
সংজ্ঞালাভকালে আপনার অঙ্গসমূহ আর্দচর্ঘচ্ছাদিতের ম্যায় ভারবোধ করে) 'এবং 
তাহার মুখজআ্রীব ও বমনবেগ্ন হইতে থাকে । সন্নিপাতজ মৃচ্ছায় বাতজাদি ব্রিবিধ 

মচ্ছার লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয় এবং অপন্মাররোগের স্যায় প্রবলবেগে | 
১ 
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পতিত 'হইযা দর্থকাণে চেতন! প্রাপ্ত হয়) কিন্তু অপপ্মারের স্ঠায় ফেন-বমন, 
ন্তঘট্টন ও নেত্রবিকৃতি প্রভৃতি ভয়ানক অঙ্গবিরুতিসমূহ ইহাতে প্রকাশিত হয় 
না। রজজজ-সুচ্ছার় অঙ্গ ও দৃষ্টি শ্ববীভূত এবং স্বাসক্রিয়! অল্পষ্ট হয়। মগ্তপান- 
জনিত মুচ্ছায় রোগী জ্ঞানশূন্য ও বিতভ্রান্তচিন্ত হইয়া, ভূমিতে পড়িয়! হত্তপদাদি 
সঞ্চালন করে ও প্রলাপ বলিতে বলিতে মুচ্ছিত হয়। মগ্ জীর্ণ না! হওয়া, পর্যন্ত, 

এই মুচ্ছার অপনোদন হয় না । বিষ মুষ্ছ্ায় কম্প, নিদ্রা, তৃষণ, অন্ধকারদর্শন, 
ও বিষভক্ষণজনিত অন্যান্ত লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়। 

ভ্রমরোগের নিদান ও লক্ষণ ।--প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও রজোগুণ 
নিধিত হইয়া ভ্রমরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগী নিজের শরীর ও সমস্ত 

দৃশ্বপদার্থ ঘ্বপিত হইতেছে--বোধ করে, ভজ্জন্তই দাড়াইর়| থাকিতে পারে না, 
এবং গাড়াইতে গেলে ভূঙলে পড়িয়া যায়। 

সন্গ্যাসরোগ |--বাতাশি দৌষসমৃহ অতিমাত্র কুপিত হইয়, যখন 

প্রাণাধিষ্টান হদয়কে দুর্ধত কনে? এবং সেই ছূর্বল রোগীর মন ও ইন্্িস্সসমূহের 
কার্য বিনষ্ট করিয়! অত্যন্ত মুচ্ছিত করে, তখন তাহাকে সন্লাসরোগ কছে। এই 
রোগ অতিশয় ভয়ানক । সুচীবেধ, তীক্ষ অঞ্জন, তীক্ষ নন্তঃ দেহে আলকুদীঘর্ষণ 

প্রভৃতি, সগ্ঃসংজ্ঞাকারক উপায় অবলম্বন না! করিলে, এই রোগের অপনোদধন হয় 

'মাঃ স্থতরাং রোগীও অল্পকালমধোই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। 

'চকিৎুস1 ।---মুচ্ছারোগের আক্রমণকালে চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি স্থানে 

শীতল্জলের ছিট। দিয়া মৃচ্ছার অপনোদন করা আবশ্ক। পরে কিছুক্ষণ কোমল 
শখ্যায় শয়ন করাইয়া, শীতল তালবৃস্ত্থারা ব্যজন কর! উচিত। দত্তে দস্তে সংলগ্ন 

হইয়া থাকিলে, তাহ ছাঁড়াইয়৷ দিবার উপায় অবলম্বন করিবে । জলের ছিটায় 

চ্ছাপনোদন ন1 হইলে নিশাঁদলের টুক্রা ২ ছুই ভাগ ও শুষ্ধ চুণ ১ একভাগ 
একত্র একটী শিশিতে রাখিয়া তাহার আত্্রাণ দিবে । অথবা সৈন্ধব-লবণ+ বচ, 

মরিচ ও পিপুল সমভাগে জলের সহিত বাঁটিয়া, তাহার নন্ত করাইবে। শিপীষ- 

বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈদ্ধবজবণ, রস্থন, মন্ছাঁল ও বচঃ এই কয়েকটা দ্রব্য 

গোমৃত্রের সহিত বীটিরা, অথবা সৈদ্ধব-লবণ, মরিচ ও মনছাল, একত্র এই 
তিনটা দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া, তদ্দার! চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও মুচ্ছাত্যাগ 
ূ হইয়া থাঁকে। ্ 

টিকিট জো টির 

থপ» ৯৮০০৯ 
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রস ১৩২ কবিরাজি-শিক্ষা ৷ 

ভ্রম-চিকিসা ।-- ভ্রমরোগে শতমূলী, বেড়েলার মূল ও কিমি 

সন্িত ছুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পাঁন করাইবে। বেড়েলা বীজের চূর্ণ ও ি 
একত্র মিশ্রিত করিয়া! সেবন করাইবে। রাৰ্রিতে মধুব সহিত ত্রিফলাচুর্ণ এবং! 
প্রাতঃকালে গুড়ের সহিত আদা সেবন করিলে, ভ্রম, মুঙ্ছী, কাঁসঃ কামলা ও 

উন্মাদরোগ প্রশমিত হয় । শু'ঠ, পিপুল, শুল্ফ!, হরীতকী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক. 

তোল! ও গুড় ৬ ছয়তোল! একত্র মর্দন করিয়া ॥* অদ্ধতোলা মীত্রায় বটিক 
প্রস্তুত করিবে; এই বটিক! সেবনে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়। দ্ররাঁলভার ক্কীথের 

সহিত তাত্রভম্ম ২ ছুইরতি ও দ্বত 1০ চারি আনা মিশ্রিত করিয়। সেবন করিলেও 

ভ্রমরোগ নিবারিত হইয়া থাকে । শিলাজতু প্রভৃতি রসায়ন-অধিকারের ওষধ- 

সমুহ সেবন এবং ১০ বৎসরের পুরাতন দ্বত মর্দন এই রোগে বিশেষ উপকাঁরক। 

সন্গ্যাসে চেতনা-সম্পা্দন |- সন্গ্যাসরোগে চেতনা-সম্পার্দন জন্ত 

'অপন্মাররোগোক্জ তীক্ষ অঞ্জন, নস্ত; ধূম, শচীবেধ, উষ্ণলৌহশলাকাদদিদ্বার নখের 

অত্যন্তরে' দহন' ও পীড়ন, কেশ-লোমাদির আকর্ষণ, দস্তদ্বার। দংশন এবং গাত্রে 

আলকুণী-র্ষণ' প্রভৃতি কাঁধ: করিবে । সংজ্ঞালাভের পর মৃগ্ছারোগোক্ত ধার 

প্রয়োগ করা আবশ্তক'। শিশুদিগের সন্্যাসরোগে এরগু-তৈল অথবা' রসাঁঞজনচু 

দ্বার বিরেচন করাইয়া, উদরে স্বেদ দেও! কর্তব্য । (জিমি স্যাসরোগ হু 
ক্রিমিনাশক ওষধ প্রয়োগ করা আবশ্তক । | 

্ ছা, ভ্রম ও অন্যাসরোগে সুধানিধি-রস, মৃচ্ছন্তক-রস, লি প্রভৃতি 

এবং দোষাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া, জানাও ও উন্মাদরোগোক্ত স্তর 

গঁষধ, গত ও তৈল প্রয়োগ করিবে। 

পথ্যাঁপথ্য 1-_ মুচ্ছ৷ প্রভৃতি গীড়ায় যাবতীয় পুষ্টিকর ও বলকারণ 

আহারাদি ব্যবস্থা করিবে। দিবসে পুরাতন তলের অন্ন মুগ, মন্থর, ছোলা € 

মাষকলাইয়ের দাল, কই, মাগুর, শিঙ্গী ও খলিপা প্রস্তুতি মতগ্কের ঝোদ 

ছাঁগাদির মাংস, ডুমুর, পটোল, মাণকচু, ছাঁচিকুমড়া, বেগুন? মোচা; থোু 

এচোড় প্রভৃতির তরকারী, দাখন, ঘোল ও দধি, এবং ভ্রাক্ষা, দা়্িম, পা 

আম, পাকা! পেপে, আতা ও ভাব প্রভৃতি ফল সুপথ্য। রাত্রে লুচি 

রুটা, মোহনভোগ, মিঠীই, গঞ্জ, ছুগ্ধ, রা এবং ময়দা বা সুজি ভিনিন্া- 
প্রস্তুত যে কোন থাগ্যদ্্ণ্য,আহার নি | চি ধারে ও সর 

টা, 2 



কস 

ভেজে ঞ 
মদাত্যয়। : ১৩৩ ও 

গান এই রোগে বিশেষ উপকারক | তিলতৈল-মর্দন, শ্রোতন্থিনী নদী ব৷ প্রশস্ত 

'সরোবরের জলে সহমত ম্লান, স্গন্ধী দ্রব্য, বিশুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রকিরণের সেবা, 
সন্তোষজনক বাঁক্যালাঁপ, গীতবাগ্াঁদি শ্রবণ, এবং অন্তন্তি যেসকল ার্দার! মন 
সির থাকে, সেইসমস্ত আচরণ এই রোগে উপকারক। 

নিষিদ্ধ কন্ম ।-_ গুরুপাক, তীক্ষবীধ্য, কুক্ষ ও অম্নজনক দ্রব্য ভোজন, 

শ্রমজনক কার্য্যসম্পাদন, "চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মানসিক উদ্বেগ, মদ্যপান, 

নিরস্তর উপবেশন, আতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কাঁধ্যাদি, মশ্বীদি যাঁনে ভ্রমণ, 

মল মৃত্র তৃষ্ণা নিদ্রা ও ক্ষুধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রি্গাগরণ, মৈথুন, এবং দন্ত- 

কাষ্ঠদ্বার! দস্তমার্জন, এই রোগে অনিষ্টকাঁরক। 
পা ক রস এর পা ৫ 

মঙদাতায়। 

নিদান ও প্রকারভেদ 1-_অবৈধ নিয়মে, অপরিমিত মাত্রায়, এবং 

বল ও কাঁল বিবেচনা না করিয়! মদ্য পান করিলে মদাত্যয় রোগ জন্মে । * তত্তিম 

ক্রোধ, ভয়, শোক, পিপাসা ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, অথবা আতপসেবন, 

্ায়াম, ভারবহন ও পথপধ্যটনে ক্লান্ত হইয়া, কিংবা মল-মুঞ্জাদির বেগযুক্ত 

অবস্থায় অন্ীর্ণ অবস্থায়, ভোঁজনের পরে এবং ছুর্বল অবস্থায় মদ্যপান করিলেও 

নণাত্যয় হইয়| থাকে । এই রোগ চারিভাগে বিভক্ত £--পানাত্যয়, পরমদ, পাশা" 

শী ও পাঁনবিভ্রম | 

ৰ 

- শি 

, *্সিধধী অন্ধ ও মাংস গুভতি ভক্ষাদ্রব্ের সহিত, গ্রীগ্মসময়ে শুতবী্ধ্য মধুর-রসধুক্ত ৰ 
ঠব্বীকাদি মগ্ধ এবং শীতসময়ে তীক্ষ ও উষ্কবীধ্য গৌড়িক অথব1 পৈষ্টিকাদি মগ, হৃই্মনে ! 

রি করা গগ্কপানের নিয়ম। যেরূপ মীত্তায় ম্কপান করিলে, বুদ্ধি, শৃতি, শ্রীতি,ম্বর, 

ধারন কিংবা সঙ্গীতশভি, বন্ধিত হয়, এবং পান, ভোজন, নিত্র, মৈথুন ও অস্তাস্য কাধ্যসমূহে 

মাসক্তি জন্মে, তাহাই মেিউপযুক্ত মাত্রা। 
এইকপ নিক্নমে অন্ত পান করিলে, তাহাই শরীরের উপকারক হয়; ইহার অন্তথা করল 

/ৎকট রোগ জিয়া গরীরের অনিষ্ট করে। 

পন সি সী 

র 
ৃ 
ূ 
ৰ র 
ৰ 
ৰ 
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পাশা 
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রগ ১৩২ কবিরাজি-শিক্ষ।। ত্ 

ভ্রম-চিকি সা ।-- ভ্রমরোগে শতমুলী, বেড়েলার মূল ও কিস্মিসের 

1 সহিত ছুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করাইবে। বেড়েলাবীজের চূর্ণ ও চিনি 
একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। রাত্রিতে মধুর সহিত ব্রিফলাচুর্ণ এবং 
প্রাতঃকা'লে গুড়ের সহিত আদা সেবন করিলে, ভ্রম, মুঙ্ছা কাঁস, কামলা ও 

উন্মাদরোগ প্রশমিত হয়। শু"ঠ, পিপুল, শুল্ফ!, হরীতকী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক- 
তোলা ও গুড় ৬ ছন়্তোলা একত্র মর্দন করিয়া! ॥০ অর্ধতোলা মাত্রায় বটিকা 
প্রস্তুত করিবে ; এই বটিক! সেবনে ভ্রমরোগ নিবারিত হয়.। দুরালতাঁর ক্কাথের 

সহিত তাত্রভস্ম ২ ছুইরতি ও দ্বৃত।০ চাঁরি আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেও 
ভ্রমরোগ নিবারিত হইয়। থাকে। শিলাজভু প্রভৃতি রসায়ন-অধিকারের ওঁষধ- 
সমূহ সেবন এবং ১০ বৎসরের পুরাতন দ্বৃত মর্দন এই রোগে বিশেষ উপকারক। 

সন্গ্যাসে চেতনা-সম্পাদন |-_সন্গযামরোগে চেতনা-সম্পাদন অন্ত, 

“অপস্মীররোগোক্ তীক্ষ অঞ্জন, নস্ত) ধূম, স্থচীবেধ, উ্চলৌহশলাকাদিদ্বায়। নখের 

অভ্যন্তরে দহন' ও পীড়ন, কেশ-লোমাদির আকর্ষণ, দত্তদ্বারা দংশন' এবং গাত্রে 

আলকুণী-ঘর্ষণ প্রভৃতি কাঁধ্' করিবে। সংজ্ঞালাভের পর মুঙ্থারোগোক্ত ওষধাদি” 
গ্রয়োগ করা আবশ্তক'। ' শিশুদিগের সন্গযাসরোগে এরগু-তৈল অথবা রসাঞ্জনচুর্ণ. 
দ্বার! বিরেচন করাইয়া, উরে ম্বেদ দেওয়া কর্তব্য। নিত ইমান্োর হইলে 

ক্রিমিনাশক ওঁষধ প্রয়োগ করা আবশ্তাক | 

ূচ্ছা, ভ্রম ও সব্যাসরোগে স্ধানিধি-রস; মৃচ্ছান্তক-রস, অসশ্বগন্কারিষট, প্রভৃতি 
' এবং দোষাঁদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া, অপস্মার ও উন্াদরোগোক্জ না 

গষধ, ঘ্বৃত ও তৈল প্রয়োগ করিবে। 

পথ্যাঁপথ্য 1-_সুচ্ছা প্রভৃতি পীড়ায় যাবতীয় পুষ্টিকর ও বলকারক 
আহারাদি ব্যবস্থা করিবে। দিবসে পুরাতন তলের 'অন্ন, মুগ, মন্থর, ছো্শা ও 

'মাধকলাইয়ের দাল, কই, মাগুর, শিক্গী ও খলিশ! প্রভৃতি মৎন্তের কোল, 

ছাগাগির মাংস, ডুমুর, পটোল, মাণকচু, ছাঁচিকুমড়া, বেগুন, মোচা, থোড়,,! 
এঁচোঁড় গ্রভৃতির তরকারী, মাখন, ঘোল :ও দধি, এবং দ্রাক্ষ' দাঁড়িষ,'পাকা 
আম, পাকা পেঁপে, আতা ও ডাব প্রভৃতি 'ফল ন্ুপথ্য।. রাতে লুচি বা 

রুটী, মৌহনতোগ, মিঠাই, গা, ছুগ্ধ, স্বৃত এবং ময়দা ৰা সুজি. চিমিতবায়! 

প্রস্তুত যে কোন থাগ্ভদ্র'্/'আহার ব্যবস্থের়। প্রাতঃকালে থর চর 

০৭৭: ভিত. 

পি শা 

০ 



লি নু 
্ ূ মদাত্যয়। ১৩৩ তি 

পান এই রোগে বিশেষ উপকারক । তিলতৈল-মর্দন, স্বোতিন্বিনী নদী বা প্রশস্ত 
সরোবরের জলে সহামত স্নান, সুগন্ধী দ্রব্য, বিশুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রকিরণের সেবা, 
সন্তোষজনক বাঁক্যালাঁপ, গীতবাগ্যাদি শ্রবণ, এবং অন্তান্ত যেসকল কার্য্যগার! মন 

নুস্থির থাকে, সেইমমস্ত আচরণ এই রোগে উপকারক। 

নিষিদ্ধ কর্ম ।-_-গুরুপাক, তীক্ষবীধ্য, রুক্ষ ও অশ্রজনক দ্রব্য ভোজন, 
শ্রমজনক কার্যযসম্পাদন, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মানসিক উদ্বেগ, মদ্যপান, 

নিরন্তর উপবেশন, আতপসেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কাঁধর্যাদি, অশ্বাদি যাঁনে ভ্রমণ, 

মল মুত্র তৃষ্ণা নিদ্রা ও ক্ষুধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন, এবং দস্ত- 

কাষ্ঠদ্বারা দস্তমার্জন, এই রোগে অনিষ্টকারক। 

ওহ উিতডিক ভেজা 

নিদ।ন ও প্রকারভেদ 1--অবৈধ নিয়মে, অপরিমিত মাত্রায়, এবং 

বল ও কাল বিবেচন! না করিয়া! মদ্য পান করিলে মদাত্যয় রোগ জন্মে | * তত্তিন 
ক্রোধ, ভয়, শোঁক, পিপাসা ও ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, অথবা আতপমেবন, 

ব্যায়াম, ভারবহন ও পথপধ্যটনে ক্লান্ত হইয়া, কিংবা মল-মুঞ্জাদির বেগযুক্ত 

| অবস্থায়, অস্বীর্ণ অবস্থায়, ভোঁজনের পরে এবং দুর্বল অবস্থায় মদ্যপান করিলেও 

মণাত্যয় হইয়া থাকে । এই রোগ চাঁরিভাগে বিভক্ত £-_পাঁনাত্যয় পরমদ, পাবা 

জীর্ণ ও পাঁনবিভ্রম । 

* সি অন্ন ও মীংস গ্ভৃতি ভক্ষ্যগ্রব্যের সহিত, গ্রী্মনময়ে হতবীর্যয মধুর-রসধুক্ত 

মাধ্বীকাদি মগ্ধ এবং শীতসময়ে তীক্ষ ও উক্ণবীধ্য গোঁড়িক অথব1 পৈষ্টিকাদি নঞ্চ, হষ্টমনে । 

পাঁন করাই সগ্ঘপানের নিয়ম। যেরূপ মাত্রায় মগ্ুপান করিলে, বুদ্ধি, স্মৃতি, গ্রীতি,'ন্বর, 
অধ্যয়ন কিংবা সঙ্গীতশ্তি বন্ধিত হয়, এবং পান, ভোজন, নিদ্র!, মৈথুন ও অন্তাস্থ কার্য্যসমূহে 

আসক্তি জগ্মে, তাহাই মন্েীউপযু মাত্রা। 

1] এইক্সপ নিরগে মস্ত পান করিলে, তাহাই শরীরের উপকারক হয়; ইছার অ্ভখা এ 

1 উত্কট রোগ জমির! লরীরের অনিষ্ট করে। 

লি * এ চি 

রি 



টি 
রি ১৩৪  কবিরাজি-শিক্ষা। | তত 

পাপ 

বাঁত-পিতত-শ্রেক্সার আধিক্য- লক্ষণ |---বাতাধিক পানাত্যাক় রোগে |. 

হিকা, কাস, শ্বাস, শিরঃকম্প, পার্খশূল, নিদ্রানাশ, এবং অত্যন্ত গুলাপ ইয়া | 
থাঁকে। পিতাধিক পানাত্যয়ে তৃষা, জর, ঘর্্, মোহ, অতিসারঃ বিভ্রম ও 1, 

শরীরের গীতবর্ণতা, এইসকল লক্ষণ প্রকাঁশিত হয়। শ্ল্েম্াধিক পানাত্যয়ে | 
বমি, বমনবেগ, অরুচি, তন্দ্রা, শরীরে ভারবোধ, অতিশয় শীত এবং দেহে, 

আর্দবন্্র-আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব হয়। সান্লিপাঁতিক মদদাত্যয়ে সমস্ত লক্ষণই 
মিলিতভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

পরমদ লক্ষণ 1-__পরমদ রোগে শ্লেম্সার আধিক্য থাকে, তজ্জন্ত নাসি- | 

কাঁদি হইতে কফম্াব, দেহের গুরুতা, মুখের বিরসতা, মলমূজ্রের বোধ, তন্দ্রা, 

] অরুচি, তৃষ্ণা» মন্তকবেদনা ও সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদন! হইয়া থাকে । | 

গানাজীর্ণ-লক্ষণ ।-_-পানাজীর্ঁরোগে অত্যন্ত উদরাধাঁন, অতিরিক্ত 
উদগারঃ বমি, উদরে জ্বালা এবং গীতমদে)টর অপরিপাঁক, এইসকল লক্ষণ 

প্রকাশিত হয়। ৃ 

পানবিভ্রম-লক্ষণ 1-_পানবিভ্রম রোগে সমস্ত অঙ্গে বিশেষতঃ |. 

হৃদয়ে সৃচীবেধবৎ বেদনা, কফলআ্রাব, ক হইতে ধৃমনির্গমের স্তায় যাতনা, মৃষ্ছধা) | 
বমি, জর, শিরঃশুল, দাহ এবং মগ্যে বা মদ্য হইতে প্রস্তুত যে কোন খান্ধে ও 

পিইউকাদি ভোজ্যদ্রব্যে দ্বে,_-এইনকল লক্ষণ লক্ষিত হুয়। রর 

সাঙ্ঘাতিক মদাত্যয় ।-বযে কোন মদাত্যযরোগে রোগীর উপরিতন: ॥ 

ওঠ নীচে ঝুলিয়া পড়িলে, এবং বাস্থাঙ্গে অত্যন্ত শীত অথচ অস্তরে দাহ 7. সুর. 
তৈলাক্তের স্তায় চিকৃচিকে ; জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দস্তের কৃষ্ণ নীল বা পীতবর্ণন্তা 31 

এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে, তাহাতে রোগীর মৃতুযু ঘটিয়া থাকে । | 

উপদ্রব ।--হিক1, অর, বমি, কম্প, পার্্শূল, কাস ও ভ্রম, এই | 
কয়েকটী উপদ্রব উপস্থিত হইলে, মদাতায়রোগ ছঃসাধ্য হইয়! উঠে। 

চিকিৎসা ।-_মগ্য পান করানই মদাতায় রোগের প্রধান চিকিৎসা। 

অতিমাত্রায় মদ্যপান করিয়। মদাত্যয় রোগ জন্টিলে; সমমাত্রায় বথাবিধি- 
মদ্যপান করাইবে। বাতিক-মদাত্যয়ে চিনি, ড্রাক্ষা ৮ আমলকীর রসের 

সহিত পুরাতন শীতবীধ্য মদ্য পাঁন করাইবে। সুগন্ধী মদ্য অথবা অধিক 
জলমিত্রিত মদ্য, কিংবা চিনি ও মধুসংযুক্ত মদা, পৈত্তিক-মদাত্যয়ে হিতকর। 

সিটির টি টিটি রিসেট 
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ওপার” 

মহ্যের সহিত চালিতা, খেজুর, কিস্মিস্, ফল্সা, দাড়িমের রস ও ছাতু মিশ্রিত 

করিয়া পান করিলে পৈত্তিক-মদাতার প্রশমিত হয়। অথব! প্রচুর ইক্ষুরস- 
মিশ্রিত মহ পান করাইয়।, ক্ষণকাল পরে সেই মগ্য বমন করাইলেও পৈত্তিক- 

মদাত্যিয়ের উপশম হইয়া! থাকে । ্লৈম্মিক-মদাত্যয়ে বমনকারক দ্রব্যসংযুক্ত 
মছ্য পাঁন করাইয়া বমন করাইতে হয়। তাহার পর রোগীর বলানুসারে 

উপযুক্ত মত উপবাস দেওয়া আবশ্তক.। এই মদাত্যয়ে তৃষ্চা হইলে, বালা 

বেড়েলা, চাকুলে, কণ্টকারী, অথবা শু'ঠের কাথ শীতল করিয়া পান করিতে 

দিবে। চই, সচল-লবণ, হিং, টাবানেবুর খোলা, শু'ঠ ও যমানীচুর্ণ মিশ্রিত মছ্য 
পান করিলে, সকলগ্রকার মদাত্যয়ের শাস্তি হইয়া! থাকে। সকলপ্রকার 

মদাত্যয়েরই দৌষ-পরিপাক ক্ন্ত দুরালভ] ও মুত, অথবা দুবালভা ও ক্ষেতপাপড়। 

কিংবা কেবল মুতার কাধ করিয়া পান করাইবে। ইহাদ্বারা তছুপদ্রব জর 

এবং পিপাসাঁর শাস্তি হইয়া থাকে । অষ্টাঙ্গ-লবণ কফজ-মদাত্যয়ের শ্রেষ্ঠ উষধ। 
খই-চুর্ন জলে. গুলিয়া, তাহার সহিত পিগুখেজুর, কিস্মিস্, দনকা, তেঁতুল, 
দাড়িম ও আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মগ্যপানজনিত দকল 

রোঁগই প্রশমিত হয় 

প্রযোজ্য ওষধ ।--মদাত্যয়ে দাহ উপশমের জঙ্ত দাহনাশক যোগসমুহ 
প্রয়োগ করিবে। ফলক্রিকাগ্ঠচুর্ণণ এলাছ্য মোদক, মহাকল্যাণবটী, পুনর্নব! দ্বত, 

বরহৎ ধাত্রীতৈল ও শ্রীথগ্ডাসব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উষধ, সর্বববিধ মদীত্যয়ে বিবেচনা- 
পুর্ববক প্রয়োগ করিবে। 

মন্ততা-নিবারণের উপায় ।--মগ্যপান করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বত- 
মিশ্রিত চিনি লেহন করিলে, কোনরূপ মত্তত! হইতে পারে না। কোদো- 
ধান্তের অল্নভক্ষণ জনিত মত্ততাঁ, গুড়মিশ্রিত কুমড়ার জল পাঁন করিলে নিবারিত 

(হয়। সুপারীডক্ষণজনিত মত্তা, তৃপ্তিপর্যযন্ত জলপান করিলে নিবৃত্ত হয়। 

শুধ-গোবরের আত্রাণ লইলে, অথবা লবণ ভক্ষণ করিলেও, সুপারীর মত্ত | 

নিবারিত হয়। চিনির সহিত দুগ্ধ পাঁন করিলে, ধুতুরাভক্ষণ জনিত মত্ততা 
নিবারিত হয়। সিদ্ধিতক্ষণে মত্ত! জন্মিলে, উষ্ণ ঘৃত, কাঠালপাতাঁর রস, তেঁতুলের 

জল, বা ডাবের জল সেবন করাইবে। কিঞ্চিং মগ্য পান করিলে, সিদ্ধির মত্ত 

নিবারিত হর, অথচ মগ্যপানজনিত কোন মন্ততাও উপস্থিত হয়না । ২: 

টিটি উট ৫০১ টিউটর 
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পথ্যাপথ্য ।-- বাতিক-মদীত্যয়ে স্বিগ্ধ ও উষ্ণ অন্ন, লাঁব, তিত্তির, কুকুট। 

ময়ূর, ব1 জলের ধারে যেসকল জীব বিচরণ করে তাহাদের মাংসরস, মতস্তের 

ঝোল, লুচি, বেশবা'র ( চপ, কাটুলেট্ প্রভৃতি ", এবং অম্নরস ও লবণরসমুক্ত 

দ্রব্য হিতকর। ' শীতল-স্থানে শয়ন ও ন্নান সহমত করা আরশ্তক। পৈত্তিক- 

| মদাত্যয়ে ীতল অন্ন, চিনিনিশ্রিত মুগের যুষ, এবং স্বাঁদু-মাংসের রস -এইসনন্ত 

1 দ্রব্য আহার, শীতনস্থানে শয়ন ও উপেবেশন, শীতল-বাঁয়ু সেবন, শীতলজলে 

স্নান, ঞ্লবং চন্দনাদি নীতলদ্রব্যের অনুলেপযুক্ত নারীদিগের আলিঙ্গন প্রসূতি 

| উপকারক। কফজ-মদ।ত্যয়ে প্রথমতঃ উপবাস, তৎপরে রুক্ষ অর্থাৎ দ্বতাদিশুহ্ 

ছাগমাংসের বীস, অথবা দাড়িমাদি-রসের সহিত মাংস ভাজিয়া সেই মাংসের 

সহিত অন্নভৌজন উপকারী । আরও যেসকল কাঁধ্যদ্বারা কফের শান্তি হয়, 

,কষ্জমদাত্যয়ে সেইসমন্ত কাধ্যেরও অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়। ইহাতে 

গরমজল পান করা উচিত। ক্লান না করাই ভাল) কদাচিৎ উষ্ণজলে স্নান 

করিতে দিবে। 

হয়োগ। 
৪ 7৩ 
৩ ৩৩ “সি 

সপ ০৮ ০৮ সপ সা সপ পপ পপ আস পা ৩ পিপিপি পপ পপ পপ সর ০ পপ পপ” পাপ পপ এও 

সংজ্ঞ। ওখলক্ষণ ।-_বিবিধ পিত্ত প্রকৌপক কারণে পিভ এ্রকুপিত 

হইয়া, হম্ততল, পদ্তল, চক্ষু বা! সর্ববাঙ্ষে যে জাঁল। উৎপাঁদন করে, তাহাকেই দাহ 

রোগ কহে। পিস্ত হইতেই দাহ জনে) সুতরাং 'ষে কোন রোগে পিত্তের 

আধিক্য থাকিলেই তাহাতে দাহও প্রকাশ পাইয়া থাকে । সর্বশরীরগত রক্ত 

| অতিশয় বুদ্ধি পাইলেও, দাহরোগ উৎপন্ন হয়। তাহাতে রোগীর তৃষ্ণা, চক্ষুদ্বয়ে 

ব সর্বশরীরে ভাত্রবর্ণ প্রকাশ এবং শরীরে ও মুখে লৌহের স্তায় গন্ধ, এইসঝল 

লক্ষণ প্রকাশিত হয়). এবং চতুর্দিকে অগ্নি জালিলে যেরূপ যাতন! হয়, রোগী 
| সেইরূপ যাতনা অনুভব করে। তৃষ্তার সময়ে জলপান না! করিলে, ক্রমশঃ 

শরীরস্থ জলীয়ধাতু ক্ষীণ হুইয়া উঠে; এবং তজ্জন্ত পিততশ্নেক্সা বর্ধিত হইয়া, 

দেহের ভিতরে ও বাহিরে দাহ উৎপাদন করে। এই দাহে গলা, তালু ও ও 

বন্যার ত্রাহি ররর জাতি রনির রর 

? ২১ 
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সী লী টিন তের টিনটিন লি 

গুক্ষ হয় এবং রোগী জিহবা! বাহির করিয়া কাপিতে থাকে। রস-রক্তাঁদি ধাতু 

ক্ষয় £গু হইলে একপ্রকার দাহ উপস্থিত হয়; এই দাঁহে রোগী মুঙ্ছিত, তৃষ্ণার্ত, 
ক্ষীণস্বর ও চেষ্টাবিহীন হইয়। পড়ে। উপধুক্ত চিকিৎসা না হইপেঃ এই দাহে 

| মুত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা । অন্ত্রাঘাতাঁদি কারণে হৃদয়াদি কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হইলে 
ভয়ঙ্কর দাহ উপস্থিত হয়। মস্তকাঁদি হৃদয় প্রভৃতি নর্ধস্থীনে আঘাহজন্ত দাহ 

হইলে, তাহ! অসাধ্য । যে কোন দাহরোগে যদি অভ্যন্তরে দাহ, এবং বহির্গাত্র 
| শীতল হয়, তাঁহ। হইলে সেই দাহরোগও অসাধ্য । 

(চিকিতসা! 1-_ দাহরোগে দাস্ত পর্দার রাঁথা নিতান্ত আবশ্তক, ২ ছুঈ 

তোলা ধানে, /৮%ৎ অর্দধপোয়! জলের সহিত পূর্বিন সন্ধ্যাকীলে ভিজাইয়, সেই 
জল প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবন করিলে, দাহরোগ প্রশমিত হয়। লঞ্চের: 

রস ও ক্ষেৎপাপড়ার রস উত্তম দাহনাশক। জ্বরপ্রসঙ্গে দাহশান্তির জন্ঠ যে 

সকল উপার লিখিত হইয়াছে, দাহবরোগেও সেইসমস্ত প্রয়োগ করিবে। ভিন্ন 

কেবল শতধৌত-স্ৃত অথবা শতধোত-স্বতের সহিত ববের ছাতু মিশ্রিত করিয়া 
গাত্রে মাথাইবে। পদ্মপত্র বা কদ্লীপত্রের শব্যায় শয়ন করাইয়া, চন্দন-জস্সিক্ত 

ব্জনদ্বারা বীজন করিবে। বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল ও শ্বেতচন্দনঃ এই- 

সমস্তের চূর্ণ, জলে নিশ্রিঠ করিয়া, ন্ইজলে অবগাহন করাইবে। চন্দনা 
( ক্কাথ, ভ্রিফলাদ্য কষার, পর্পটাদি পাচন, দাহাস্তক রস, সুধাকর রস, ও কাণ্রিকা 

তৈল প্রভৃতি দাহরোগের প্রশস্ত গুঁষধ । . জর থাকিলে, তৈল ঝ! ঘ্বৃত মর্দন এবং 

অবগাহনাদি করান উচিত নহে। | 

পথ পথ্য | - দাহরোগে পিত্তনাশক দ্রবাসমূহ ভোজন করিতে দিবে। 

তিক্দ্রব্য আহার করা আবশ্বক। মুচ্ছারোগে যেসনস্ত দ্রব্ভোজনের বিধান 

লিখিত হইয়াছে, জরের সংস্রব না থাকিপে, দাহরোগেও সেইসমন্ত দ্রব্য আহার 
করিতে দিবে। শীতলজলে অবগাহন, শীতলজল পান, এবং চিনির সরব 

ইন্ষুরস, দুগ্ধ ও মাখন প্রভৃতি নীতল দ্রব্য ব্যবহার করিবে। কিন্তু জর থাকিলে 

এইসকল শীতল ক্রিস কদাচ কর্তব্য নহে। 

নিবদ্ধ কর্ম্ম।--যুচ্ছারোগে যেমকল আহার-বিহবারাদি নিষিদ্ধ, দাহ- 
রোগেও.সেইনমস্ত পরিত্যাগ করা আবশ্তক। 
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উন্মাদরোগ । 

নিদান ও সাধারণ লক্ষণ |-__ক্ষীর-মৎস্াদি সংযোগবিকত্ধ ভ্রবাসমূহ 
ভোজন; বিষসংঘুক্ত দ্রব্যভৌজন ; অরুচিকর দ্রব্য তোজন ) দেব, দ্বিজ, গুরু 
প্রভৃতির অবমানন। ; অত্যন্ত ভয়, হর্য বা শোঁঙাদি কারণে চিত্তের বিধাত; 
বিষমভাঁবে অঙ্গাবন্তাস এবং বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিষম কাঁধ্যদ্বার! 
অল্পসত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাতাদি দোধত্রয় কুপিত হইয়। বুদ্ধিস্থান, হৃদয় ও. 
মনোবহ ধমনীসমুহকে দুষিত করে; তজ্জন্ত চিত্তের বিকৃতি উপস্থিত হইলে, |. 

তাহাকেই উদ্মাদরোগ কহে। ইহা মানসিক রোগ। বুদ্ধির ভ্রান্তি, চিত্তের |: 
অস্থিরতা, দৃষ্টির আকুলুতা, কাধ্যাদদির অস্থিরত1, অসম্থদ্ধ-বাঁক্যকথন হৃদয়ের 
শৃন্ভতা, এই কয়েকটা উন্মাদ রোগের সাধারণ লক্ষণ। 

বাতজ-উন্মাদ লক্ষণ --_নিরস্তর চিন্তাদ্বারা হৃদয় দূধিত হুওরার | 

পরে, যদি কক্ষ, শীতল বা অল্পপরিমিত অন্গ ভোজন, বিরেচন, ধাতুক্ষয় ও 

উপবান প্রস্থতি বাযুবৃদ্ধিকারক নিদান সেবিত হয়, তাহা! হইলে বাতজর-উন্মাদ |. 
জন্মে। এই উন্মাদে অনুপযুক্ত স্থলে হাহ্য, নৃত্য, গীত, বাক্যপ্রয়োগ, অঙ্গ- | 
বিক্ষেপ ও রোদন; এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হ়। আরও এই রোগে রোগীর | 
দেহ কৃশ, রুক্ষ ও অরুণবর্ণ হয়। আহারের পরিপাককালে এই রোগের বৃদ্ধি | 
হইয়া থাকে। র 

পৈর্তিক-উম্মা্দ লক্ষণ ।-- পরূপ চিন্তাহুষ্ট হৃদয়ে, কটু, অল্পঃ উষ্ণ, 
এবং যেসকল দ্রব্যের অল্পপাক হয়, সেইসকল দ্রব্য ভোঁজন ও অজীর্ণসতে | 
ভো্ন।দি কারণ সেবিত হইলে, পিত্ত প্রকুপিত হইয়৷ পৈত্তিক-উন্মাগরোগি |. 
চা করে। এই উন্মাদ অসহিষ্ণুতা, আঁড়ন্থর, বস্ত্রািপিরিধানে অনিচ্ছা, |. 

গর্জন, ক্রতবেগে পলারন, গাত্রের সন্তাপ, ক্রোধ-প্রকাশ, ছায়াসেবনে | 
১ শীতলদ্রব্য পানভোজনে অভিলাষ এবং ত্বকৃ-ধূত্র-চক্ষুনথা .দর পীতবরতা, 
এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। | 

- চটী 
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কফজ-উম্মাদ লক্ষণ ।-_শ্রমজ্জনক কার্য হইতে. একেবারে বিরত 
হইয়া, যদ অতিভোজনাদি কফবৃদ্ধিকর নিদানদসুহের সেবা করা যায়, তাহা 
হইলে হৃদয়স্থ কফ, দূষিত ও পিত্বসংবুক্ত হইয়া, কফজনিত উদ্দাদ উৎপাদন 
করে। এই উন্মাদে বাক্যকৎন বা কার্যযাদির অল্পতা, অরুচি, স্ত্রী-সহবাসে 
ইচ্ছা, নিক্জনস্থানে থাকিতে অভিলাষ, নিদ্রা বমি, লালাস্্রাব, ত্বকৃ-মত্র-চক্ষুনখাদ্ির 

শ্বেতবর্ণতা, এবং আহারের পরে রোগের বৃদ্ধি, এইসমন্য লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 
ভ্রিদোষ-উন্মাদ লক্ষণ ।-স্ব স্ব বৃদ্ধিকারক কারণসমৃহদ্বারা বাতা 

তিন দৌষই যুগপৎ কুপিত হইয়া, সপ্তিপাতজ-উন্মাদ উৎপাদ করে। ইহাতে 
এ তিনদোষজাত উন্মাদের লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়।' ত্রিদোষজ 
উন্মাদ অসাধ্য; ্ 

শোঁকজ-উন্মাদ লক্ষণ ।__কোন কাঁরণে ভীত হইলে, কিংব! 
ধনক্ষয় ও বন্ধুনাশ ঘটিলে, অথবা অভিলধিত কাধিনী প্রভৃতি লাভ করিতে 
না পারিলে, মন অত্যন্ত আহত হইয়া যে উন্মাদরোগ উৎপাদন করে, তাহাকে 

শোকজ উন্মাদ কহে । ইহাতে রোগী কর্তব্যজ্ঞানশন্ঠ হইয়! যায়, অতি 
গোঁপনীয় বিষয়ও প্রকাশ করিয়া ফেলেঃ.এবং কথন গ্রান, কখন হাস, কখনও বা 

রোদন করিতে থাকে । | 

বিষজ-উন্মাদ লক্ষণ ।__কোন বিষ বা বিষাক্ত দ্রবা ভোজন করিলে, 
বিষজ উন্মাদ জম্মিতে পারে। তাহাতে রোগীর চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ, মুখ শ্তাববর্, 

অন্তরে দীনতা ও চেতনানাশ, এবং বল ইন্দ্রিয়শক্তি ও কান্তির হাস হয়। 

সাঙ্ঘাতিক লক্ষণ ।__যে কোন উন্মাদরোগে রোগী যদ্দি সর্ববদ] 
উদ্ধমুখ বা অধোমুখ হইয়া থাকে এবং অতিশর রুশ, দূর্বল ও নিদ্রাশূন্ত হইয়! 
পড়ে, তাহ হইলে তাহার শীঘ্রই মৃত্যু ঘটিবার সম্ভীবন1। 

. ভূতোম্মাদ ।-_-এই কয়েকপ্রকার উল্মাদ ব্যতীত ভৃতোন্মা্দ নামক 
আর একপ্রকার উন্মাদরোগ আছে । গ্রহগণ মন্ুষ্যশরীরে আবিষ্ট হইলে 

এই ভূতোন্সাদ উৎপন্ন হয়। দর্পণািতে প্রতিবিদ্ব বা! জীবশরীরে জীবাত্মা 
প্রবেশের ন্যায়, গ্রহগণ রোগ্িশরীরে অনৃস্ঠভাবে প্রবিষ্ট হইয়া, স্ব স্ব জাতি 
বিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ করে। দেবগ্রহগণের পৃিমা তিথি, 

অন্থরগণের প্রাতঃসন্ধযা ও সারংসন্ধ্যা, গন্ধর্বগণের অষ্টমী, ধক্ষগগের প্রতিপদ, 

৯. 4 



রা ১৪০... কবিরাজিশিক্ষা। 
পিতৃগণের অমাবস্যা, নাগগ্রহগণের পঞ্চমী, রাক্ষপগণের রাত্রিকাল, এবং 

পিশীচগণের চতুদ্িনী তিথি, 'ন্রশরীরে প্রবেশ করিবার সময়। ভূতোন্মাদ 

রোগে রোগীর বক্তৃতাঁশক্তি, বল, বিক্রম, ভত্বজ্ঞান ও শিল্পজ্ঞানাদি অমান্মুষিক 

ভাবে বদ্ধিত হয়। ইহাই ভূতোন্মাদের সাধারণ লক্ষণ । 

গ্রহভেদান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন উন্মাদ লক্ষণ | -- দেব-গ্রহ-জনিত 
ৰ উন্মাদরোগে রোঁণী সর্ধদাই সন্থষ্ট, শুদ্ধাচার, গাত্রে দিব্যমালোর ন্যায় গন্ধ- 

| তন্দ্রাহীন, বিশুদ্বসংস্কতভাষী, তেজস্বী, স্থিরদৃষ্টি, বরদাতা ও ব্রান্ষণান্- 
রক্ত হয়। অন্ুরগ্রহান্শে ঘর্মাক্তদেহ, দেব, দ্বিজঃ ও গুরুজন প্রভৃতির 

দোষভাষাঁ, ' কুটিজ্দৃষ্টি, নিভীক ও ছুষ্টাচার হয়, এবং প্রচুর পান ভোজন 
করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে ন।। গন্বর্ধগ্রহজ-উম্মাঁদে রোগী হৃষ্টচিন্তে নদীতীরে 

বা বনমধ্যে বিচরণশীল, সদাচারী, সঙ্গীতপ্রিয় ও গন্ধমাল্যাদিতে অনুরক্ত হয়, 
এবং মুদ্-মধুর হাস্য করিতে করিতে মনোহর নৃত্য করিতে থাকে । বক্ষ- 

গ্রহজে রোগী রক্তনেত্র, রক্তবস্ত্পরিধানে অভিলাধী, গম্ভীর-গ্রকৃতি, দ্রুতগামী, 

অল্লভাষী, সহিষুড ও তেক্রম্বী হয়; আদ সর্বদাই “কাহাকে কি দান করিব” 

বলিয়া বেড়ায়। পিতৃগ্রহজে রোগী শান্তচিভ্ত হইয়া মুত পিতৃগণের উদ্দেশ্রে 
যথাবিধি জল্পিগুদানের অভিনয় করে, পিতৃতক্ত হয়, এবং মাংস, তিল, গুড়, 

পায়স প্রভৃতি দ্রব্য ভোজনে ইছ্া করিয়া থকে । নগগ্রহজে রোগী কখন 

কথন মর্পের ম্তায় বুকে ভর দিয় গমন করে, এবং জিহ্বার বারংবার 

ও্প্রান্তঘ্য় লেহন করিতে থাকে । আরও, এই রোগে রোগী ক্রোধালু, 
| এবং গুড়, মধু ছুপ্ধ ও পায়সাদি দ্রব্য ভোজনে অ'ভপাষী হয়। রাক্ষস 

গ্রহছুষ্ট রোগী মাংস, রক্ত ও মদ্য প্রভৃতি দ্রব্য ভোজনে 'অভিলাধী, অত্যন্ত 

নির্লজ্জ, অতিশয় নিটুর, অতিবলবীর্ধ্যশীলী, ক্রোধী, কদাচার ও রাত্রে ত্চি্সণ 
করিতে অভিলাষী হইয়া থাকে । পিশাচছুষ্ট উন্মাদরোগী উর্ধবাহু, উলজ, 
কশ, রুক্ষদেহ, সর্বদ! গ্রলাপভামী, গাত্রে দুর্গন্ধযুক্ত, অত্যন্ত অশুচি, ভোজ্য- 

বস্ততে অভিলাঁধী, বহুভোজনকারী, নিঞ্জনবনে ভ্রমণকারী, ও বিরুদ্ব-আঁচরণ- 

শীল হয়, এবং সর্বদ1 রোদন ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়। বেড়ায় । 

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।--যে ভূতোন্মাদরোগী বিস্কারিতনেত্র, ক্রুতগামী। 

ফেনলেহুনকাঁরী, ও নিদ্রালু হয়» এবং পতিত হুইয়। কাঁপিতে থাকে ) অথবা 
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কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া বদ গ্রহগণ কর্তৃক আবিষ্ট হয়, 
তাহ। হইলে তাহার পীড়া অপাধ্য হই থাকে । ১২ বার বৎসর পথ্যস্ত 
উন্মাদরোগ শরীরে অচিকিৎদিতভাবে অবস্থিত থাকিলে, সকলপ্রকাঁর উন্মাদই 
অসাধ্য হয়। 

চিকিৎস1|-_ বাঁতিক-উন্মাদরোগে ব্নেহপাঁন, পৈত্তিক-উন্মাদে বিরেচন, 
শ্সৈষ্মিক-উন্মাদে শিরোবিরেচন অর্থাৎ নস্তকর্মদ্বারা শ্লেম্মশাব করান হিতকর। 

ত্যহ প্রাতঃকালে পুরাতন ঘ্বত পান করিলে, উন্মাদরোগে বিশেষ উপকার হইয়া 
থাকে । শিরোবিরেচন জন্য শিরীষকুল, লশুন, শু'ঠ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, মন্তিষ্ঠা ও 

পিপুলঃ এই কয়েকটা দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত বাঁটিয়! বটিক! করিবে; বটিকাগুলি 

ছায়ায় .শুফ করিয়া, পরে তাহ! জলের সহিত ঘষিয়া নস্ত লইতে হইবে। ইহা 

অঞ্জনরূপেও ব্যবহার কর! যাইতে পারে। তঙ্জন, তাড়নঃ ভয়োৎপাদন, 

বাঞ্ছিতদ্রবা প্রদান, সান্বনাবাক্য, হর্ষোৎপাদদন ও বিশ্ময়-উৎপাদন উন্মাদরোগে | 

বিশেষ উপকারক। এই রোগে পুরান-কুম্মগ্ডের বীজ বাঁটিয়া, মধুর সহিত 
সেবন করিতে দিবে। যে চটক-শাবকের পক্ষোদ্ভেদ হয় নাই, সেইরূপ | .. 

চড়,ইছানার মাংস দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়। পান করাইবে। পিপুল, মরিচঃ | 

সৈন্ধবলবণ ও গোরোচনা, এইসকল দ্রব্য সমভাঁগে মধুর সহিত মাড়িয়া 

অঞ্জন দিবে। শ্বেতসর্ষপ» হিং, বচ, ডভহরকরঞ্জ, দেবদারু, মঞ্জিা, হরীতকী, 
আমলকী, বহেড়া, শ্বেত-অপরাপ্রিতা, লতাফটুকীর ছাল, শুঁঠ, পিপুল, 

মরিচ, প্রিয়ঙ্ু, শিরীষের ছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, সমপরিমিত এই 

সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত বীটিয়া, পান, নস্ত, অঞ্জন ও লেপনকার্ষ্য 

প্রয়োগ করিবে । জলের সহিত এঁ সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, তাহাদ্বার৷ 

ক্বান করান উচিত। এসমস্ত দ্রব্যের কন্ক এবং গোমুত্রের সহিত যথাবিধি 

স্বত পাক করিয়া॥ পান করাইলেও উন্মাদ রোগের উপশন হইয়া থাকে । 

দেবগ্রহ, গন্ধর্গ্রহ, বা পিতৃগ্রহ কর্তৃক আখি হইলে কোনরূপ কঠোর | 

তাড়না ব! তীক্ষ অঞ্জনাদি প্রয়োগ কর! উচিত নহে। সারস্বত চূর্ণ, উদ্মাদ- | 

গজাস্কুশ, উন্মাদভগ্জনরস, তৃতাঙ্কুশরস, চতুভূর্জরস ও বাতব্যাধিরোগোক্ত 

চিন্তামণি বাতচিন্তামণি ও চি্তামপিচতুন্থ প্রভৃতি উধধ এবং পানীয়ক্্যাণত্বতঃ | 
্ীরকল্যাঁণদ্বত, চৈতস ত্বৃত, শিবাঁত্বত, মহাপৈশাঁচিক ত্বৃত, নারারণতৈল, মহা- | 

ঠ. 

উন্মাদরোগ । -* ১৪১ র্ 



|. ওঃ আপ ও ওকি ডা ০০ পর এ এর টি এস এ এই এ 

১৪২ , কবিরাজি-শ্িক্ষ। | 

ফি এ বস ও পাতি উস আস চস নিউ এ পাত জা 

নারায়ণতৈল, মধযম-নারায়ণ তৈল, হিমসাগর তৈল ও বিষুুতৈল প্রভৃতি বিবেচনা- 

পুর্ববক প্রয়োগ করিলে, উন্মাদরোগ প্রশবিত হয়। 

পথ্যাপথ্য ।--যেপকল আহার-বিহারাদিহ্বার৷ বাধু প্রশমিত ও কোষ্ঠ 
পরিষ্কার হয়ঃ এবং শরীর স্সিপ্ধ থাকে, সেইপমস্ত আহার-বিহার উন্মাদরোগের 

পথ্য.। উন্মাদরোগীকে জল, অগ্নি বা কোনরূপ উচ্চস্থান হইতে সর্বদ। সাবধানে 

( রাখা আবশ্বক। মুচ্ছারোগে পানাহারের জন্য যেসকল ত্রব্য নির্দেশ করা 
হইয়াছে, উন্মাদরোগীকেও সেইসমভ্ত পানাহার করিতে দিবে। নিষেধ-নিরমও 

ৃ মুঙ্ছারোগের ভ।য় প্রতিপালন করিতে হইবে। 

অপম্মার |. 

অপন্মাররোগের লক্ষণ ও নিদান ব্য স্ব নিদানানসারে বায়ু, 
পিত্ত ও কফ অতিমাত্র কুপিত হইয়া, অপস্মাররোৌগ উৎপাদন করে। চলিত 

| রুথায় ইহাকে “মৃগীরোগ” কহে। জ্ঞানশৃন্ততা, নেত্রঘ্য়ের বিকৃতি, সুখ হইতে 

| ফেন-বমন, ও. হম্তপদাদির বিক্ষেপ, এই কয়েকটা__অপন্ম(ররোগের সাধারণ 

| লক্ষণ। অপশ্মাররোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে হৃদয়ের কম্পন, শুন্ঠতা, ঘর নির্গম, 

| অতিরিক্ত চিন্তা! ও নিদ্রানাশ, এইলকল পূর্বরূপ প্রকাঁশিত হয়। এই রোঁগ 

| চারিপ্রকার-_-বাতজ, পিত্তজ, প্লেম্জজ ও সন্িপাতজ । সকলপ্রকার অপন্মাীরই 

[ প্রতিদিন বা কোন নির্দিষ্ট দিনান্তরে প্রকাশিত না! হইয়া, ১২ দিন, ১৫ দিন, 
ব। ১ এক মাস, অথবা! তাহার অপেক্ষাও কষবেনী দিনকন্তরে প্রকাশিত 

; হইয়া থাকে। 
বাতজ ও পিন্জ লক্ষণ ।--_বাতিজ-অপন্মারে রোগীর কম্প, দ্াতি- 

] লাগা, ফেনবমন ও ঘন ঘন নিশ্বাদ লক্ষিত হয়) আর রোগী চতুর্দিক কৃষ্ণ ব1, 
অরুণবর্ণ ও রুক্ষদেহ নানাপ্রকার মিথ্যামুত্তি দেখিতে থাকে । পিত্তজ-অপন্মারে 
শরীর উষ্ণ, তৃষ্ণা, মুখ) চক্ষু ও মুখনিংস্থত দেন গীতবর্ণ হয়, এবং রোগী সমন্ত 

চপ রর 
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বস্তই পীত বা লোহিতবর্ণ দেখে) অথব! চতুদ্দিকে পীত বা লোহিত বর্ণযুক্ত 

ূ নিথারপ দেখিতে পায়, আর তাহার বোধ হন যেন সমস্ত জগৎ অগ্নিবেহ্তিত 

রহিয়াছে। 

শ্লেক্সপ্ন ও সন্গিপাতঙ লক্ষণ ।--শ্লেম্জ-অপন্মারে রোগীর মুখ, 
চক্ষু ও মুখনিঃস্থত ফন শ্বেতবর্ণ হয়। গাত্র শীতল, ভার ও রোমাঞ্চিত হুইয়! 

থাকে; আর চতুদ্দিকে শ্বেতবর্ণযুক্ত নিথ্যামুন্তি দৃষ্টিগোচর হয়। বাতজ ও পিত্ত 
অপম্মার অপেক্ষা ইহাতে বিলম্বে চেতনালাভ হইয়। থাকে । এই তিন দোষজাত 

অপন্মারের ভিন ভিন্ন লক্ষণসমুহ মিলিত ভাবে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে 

সন্নিপাতজ অপস্মার কহে। 

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ | _ সমন্নিপাতজ-অপন্মার, ক্ষীণব্যক্তির অপন্মার ও 
দ্বর্ঘকালজাত অপন্মীররোগে বারংবার কম্প, শারীরিক ক্ষীণতা, ভ্রদ্বয়ের স্চাকুন 

ও নেত্রবিকৃতি, এই কয়েকটী লক্ষণ লক্ষিত হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। 

যোষাপন্মার ব৷ হিষ্টিব্য়া। ।___গর্তাশপ্ের বিক্লৃতি, রজোনিঃসরণের 

অভাব বা অল্পতা, শ্বামীর অঙ্নেছ নিষ্টুরাচরণ ব1 ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে অক্ষমতা, 

এবং বৈধব্য প্রভৃতি নানাবিধ শোকাঁদিজন্য মনঃপীড়া, দেহে রক্তের আধিক্য 

বা অল্পত1, মলবদ্ধতা ও অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে যুবতী-্ত্রীদিগের একপ্রকার 

অপন্মার রোগ উৎপন্ন হয়; তাহাকে যাষাপম্মীর কচে। ইহার ইংরাজী নাম 

“হিষ্টিরিয় 1” 

হিষ্টিরিয়ার লক্ষণ ।--*এই রোগ উপস্থিত হইথার সমরে প্রথমে বক্ষঃ- 

স্থলে বেদনা, ভূত্তা এবং শারীরিক ও-মানপিক গ্লানি প্রকাশ পাইয়া সংজ্ঞানাশ 
হইয়া থাকে.। অপন্মাররোগের স্ায় ইহাতে ফেন-বমন ও চক্ষুর তারক বিস্তৃত 

হয় না। কাহারও কাহারও অকারণ হাস্য, রোদন, চিৎকার, আত্মীয্গণের 
প্রতি বুথ দোষারোপ, এবং আপনাকে বৃথা অপরাধী মনে করিয়া অন্তের নিকট 

ক্ষম। প্রার্থন। প্রভৃতি বিবিধ ভ্রান্তিলঙ্গণও দেখিতে পাওয়। বায়। সাধারণ লোকে 

এইসমস্ত লক্ষণ দেখিয়া সেই? রোঁগিণীকে ভূতাবিষ্ট বলিয়া মনে করে। কোন 

কোন রোগিণী তাহার উদরের অধোঁদিকৃ হইতে উর্দদিকে একটী গোলা- 

কার পদ্দার্থ উখিত হইতেছে বলিয়া অন্ভব করে এবং তাহার শরীরে কোন 

ূ নি কোন স্থানে বেদনা অনুভব করে। এই রোগে রোগিণী উজ্জল আলোক 

্ থে 

অপম্মাররোগ। | ১৪৩ 

চে 
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| দর্শনে ঝা উচ্চশব' শ্রবণে কি হইস়া উঠে এবং পুরুষসংসর্গে তাহার অতিরিজ 
ূ লাঁলস! হইতে দেখ! বায় । 

1 চিকিতসা ।-- রোগ প্রকাশ পাইবামাত্রই ইহার চিকিৎসা করা আবস্তক, 
নতুব। কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, এই রোগ প্রায়ই অসাধ্য হইয়। উঠে। 

এই রোগে চেতনাসম্পাদন জন্য মুচ্ছারোগের স্তায় চ'খে ও মুখে জলের ছিটা 
দেওর়। আবশ্তীক । তাহাতে চেতন! না হইলে, ননঃশিলা) রসাঞ্জন ও পায়রার 

বিষ্টা একত্র মধুর সহিত মাড়িয়া অঞ্জন দিবে। বষ্টিমধু, হিং বচ, তগরপাছুকা, 
শিরীষবীজ, লশুন ও কুড় একত্র গোমুত্রস্হ পেষণ করিয়া, নম্তা ও অঞ্জন দিবে। 
এই ছুইটা অঞ্জন ও নম্য উন্মাদরোগেও উপকারক। জটামাংসীর নত ও ধুম 

গ্রহণ করিলে, পুরাভন অপন্মার প্রশমিত হয়; উদ্বন্ধনে মৃতব্যক্তির গলরজ্জ 

পোড়াইয়া, সেই ভম্ম শীতল জলসহ সেবন করাইলে, অপম্মাররোগের উপশম 
হইয়। থাঁকে। প্রত্যহ মধুর সহিত /* এক আনা পরিমিত বচচুর্ণ সেবন 

করিয়! ছুগ্ধান্ন ভোজন) কুমড়ার জলের সহিত যষ্টিমধু বাঁটিয়! সেবন) -এবং 

দশমূলের কাথপান-_অপম্মাররোগে হিতকর। কল্যাণচুর্ণ, বাতকুলাস্তক, চণ্ড- 
উৈরব বুস, স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চগব্য দ্বৃত, মহাটৈতস ত্বৃত, ব্রাহ্গীত্বত ও পলঙ্কবাদ্চ 
তৈলাদি, দোষের গ্রকোপাদি বিবেচনাপূর্ববক, রি ত সহিত অপস্মার' 

রোগে প্রয়োগ করিতে হর। 

যোষাঁপন্মারেরও আক্রমণ অবস্থায় মুচ্ছারোগের স্তায় উপায় অবলম্বন করিয়া) 
রোগিনীর 'চত্তস্তসম্পাদন করিবে । তৎপরে মুচ্ছা। ও অপন্মাররোগোক্ত উধধ, 
দৃ্ত, তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে । বরজোলোপ হইলে, রজঃম্রাব হইবার উপার 

বিধান করিবে। ূ পু 
'পথ্যাপধ্য |-_মূচ্ছ। ও উন্মাদরোগের সমুদ্রায় পথ্যাপথ্যই এই রোগে 

প্রতিপালন করা আবশ্যক । | 

শর রি ১-০-80- সরস হি ১5 ৯ রে কারক তি এ এস হিল 
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বানব্যাধি। -. ১৪৫ ৬ 

বাতব্যাধি 1 
০০০০ ০০ 

নিদান ।-- কক্ষ, শীতল, লখু বা অল্পপরিমিত দ্রব্য ভোজন, অতিশয়" 
মৈথুম, “অধিক রান্রিজাগরণ, অতিশয় বমন-বিরেচনাদি, অতিরিজ্ত ব্তন্ধাব) 
সাধ্যাতীত উল্লস্ষন, অধিক সন্তরণ, পথপর্য্যটটন বা ব্যায়াম, শোক, চিন্তা বা 
রোগাদিঘবার! ধাতুক্ষয়, মল-সৃত্রাঙ্গির বেগধারণ, আধাতপ্রাণ্ডি, উপবাস এবং. 

কৌন ক্রত-যামাদি হইতে পতন প্রভৃতি কারণে বাসু কুপিত হুইয়! নানাগ্রকার 
বাতব্যাধি উৎপাদন করে। বাযুবিকার অপরিসংখ্োয় । তন্মধ্যে ৮* আশীগ্রকার 

মাত্র শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে? কিন্তু সমুদায়গুলির নাদোল্পেখ নাই ।. যে কয়েক- 

প্রকারের নাম রখিত আছে, আমর! সেই কর়েকটাম্ঠ বিকারের নাম ও 
লক্ষণাদি বিশেধরূপে নির্দেশ করিতেছি । অপরগুলির নাম নির্দিষ্ট না হইলেও, 

বিবেচনাপূর্বক বাযুনাশক চিকিৎসা করিলেই, তাহ নিবারিত হইয়া থাকে। | 
করেক গ্রকার বাতব্যাধিতে শ্লেম্স। ও পিত্বের বিশেষ সংঅব থাকে) চিকিৎসাকালে 

তথ্ধিধয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, সেই সেই দোষনাশক ওঁষধ প্রয়োগ করা আবশ্তক ৷ 

আক্ষেপ, অপতন্ত্রক ও অপতানক লক্ষণ ।- _কুপিত বাধু ধমনী 
সমূহে অবস্থিত হইয়া, শরীরকে বারংবার ইতস্তত: চালিত করিলে, তাহাকে 
আঁক্ষেপনা্ঘক বাতব্যাধি কহে; আক্ষেপের চলিত নাম, “থিছুনী” । যেরোগে 

বারু- হৃদয়, মত্তক ও ললাটদেশের পীড়া জন্মাইয়া, দেহকে ধঙ্গকের স্তায নত ও 
আক্ষিপ্ত করে, তাহার নাম অপতন্্ক। আরও, এই রোগে রোগী মুচ্ছিত, 
নর্িমেষ বা নিমীলিতনেত্র ও সংজ্ঞাহীন হয় এবং কষ্টে শ্বাস পরিত্যাগ ও পায়রার 
টায় শব্ধ করিতে থাকে । যাহাতে দৃষ্টিশজিনাশ, সংজ্ঞালোপ ও কণ্ঠ হইতে 
ন্যস্ত শবনির্গম হয়, তাহাকে অপতানক কহে। এই রোগে যখন বায়ু দে 
উপস্থিত হয়, তখনই সংজ্ঞানাশ হইয়া রোগ প্রকাশিত হয় ? তাহা! হৃদয় হইতে 
লি গেলেই রোগী স্বাস্থ্য লাভ করে। . কুপিত বাঁু কফের সহিত মিলিত হইয়। 
মুদায় ধমনীকে অবলম্নপূর্ববক যখন দণ্ডের স্তাঁর শরীর স্তত্তিত করিয়া, তাহার 

নাকুষ্চনাদি শক্তি ন্ট করে, তখন তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। যে রোগে দেহ 

| নার. মত নত হয়, তাহা নাম ধ্ত। চলিত কথার ইহাকে ধনুইক্ায় কহে। / 

১. 5 ও শখ 

£৩০৮, 

(১৪) 



সপ সকল সত এ -র- এস ও পাপ উতলা ক সস 2 রি ৬ 
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ৰ অন্তরায়াম ও বহিরায়াম ভেদে ধনুঃস্তস্ত ছুই প্লকার। অতিকুপিত বেগবান্ বায়ু 
| অঙ্গুলি, গুল্ফ, জঠর, বক্ষ-স্থল, হৃদয় ও গলদেশের ্লাুসমূহকে আকর্ষণ করিলে, 
' রোগী ক্রোড়ের দিকে নত হুইয়! পড়ে, ইহারই নান অন্তরাাম। আরও 

। ইহাতে রোগীর চক্ষুত্বয় শুর হয়, চোয়াল বন্ধ হইয়া যায়, পার্খবছয় ডাজিয়া! পড়ে, 
ূ ৷ এবং কফ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে। প্ররূপ বাধু পৃষ্টের দিকে ঙ্গামুসমূহ আকর্ষণ 

ৰ করিলে, রোগী পৃষ্ঠের দিকে নত হৃইয়। পড়ে ) ইহাকেই বহিরায়াম কহে। 

| বহিরায়ামে বক্ষ-ঃস্থল, কটী ও উরু ভগ্নবৎ হয়। এই রোগ ম্বভাবতঃ প্রায়ই 
ৰ নি গর্ভপাত, অধিক রক্তম্রীব বা আঘাতাদদি কারণে এই রোগ জন্মিলেঃ 
| তাহাও অসাধ্য হুইয়া থাকে। 

ূ পক্ষাঘাত ব! একাঙ্গবাত লক্ষণ ;__কৃপিভ-বাযুকর্তক দেহের 
| অন্ধতাগ আক্রান্ত হইলে, সেই ভাগের শিরা ও জ্গাযুসমূহ সঙ্কুচিত. বা বিশু 
। হইয়া যায় এবং সন্ধিবন্ধ সম্যক্ বিশ্লিষ্ট হয়) সুতরাং সেই ভাগ অকর্পপ্য ও: 
ৰ অচেতনপ্রায় হইয়। উঠে । এই রোগের নাম পক্ষাঘাত ব৷ একাঙ্গবাত। এই 
। রোগ ছুইপ্রকার হইতে দেখা যায় ;--কাহারও বাম-দক্ষিণ বিভাঁগের একতাগে, 

। কাহারও বা কটিদেশের উর্ধ ও অধোভাগান্থনারে একভাগে, এই রোঁগ উৎপন্ন 

হইয়া থাকে। পক্ষাঘাতরোগে বাঁধুর সহিত পিত্ের অনুবন্ধ থাকিলে দাহ, 
ূ সম্তাপ ও মুচ্ছাঁ; এবং কফের অনুবন্ধ থাকিলে, পীড়িত অঙ্গের মীতলতা, শোঁষ। 

' ও অঙ্গের গুরুত1, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয় । পিত্ের বা কফের অন্ুবন্ধ না 

থাকিয়া, কেবল বাযুকর্ুক পক্ষাঘাত রোগ জন্মিলে, তাহ! অসাধ্য হয়। 

শরীরের অর্ধভাগে প্ররূপ পীড়া উপস্থিত না হইয়৷ সর্বাঙ্গে হইলে, তাহাকে 

। সর্বাঙ্গবাত কহে। 

]. অর্দিত-লক্ষণ ।-_সর্বদ! অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন ও সঙ্গত, কঠিন 

৷ ভ্রব্য চর্ববণঃ হস্ত, ভূত্তাঃ ভাঁরবহন ও বিষমভাবে শয়নাদি কারণে বাধু কুপিত, 

শুইয়া, সুখের অর্ধভাগ ও গ্রীবাদদেশ বক্র করে এবংশিরঃকম্প, বাক্যনিরোধ ও 
। নেত্রাঁদির বিকৃতি উৎপাদন করে; এই রোগকে অদ্দিত কহে। মুখের যে পারে 

অদ্দিত রোগ জন্মে, সেই পার্থর গ্রীবা, চিবুক ও দস্তে বেদনা! হইয়া! থাকে । 
| এই রোগে বাযুর আধিক্য থাকিলে লালাল্াব, ব্যথা; কল্প, স্ুরণঃ হস্ুত্তস্ত ৷ 

। ( চোয়াল-ধরা1), বাগুরোধ এবং ওষ্ঠাধরে শৌথ ও শূলনিখাতবৎ বেদনা হয়), 

| 
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পিত্তের আধিক্যে মুখ নত জর, তৃষ্ণা, মুচ্ছা ও দাহ, এই কয়েকটা উপর্গ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কফের আধিক্য থাকিলে, গণ্স্থল, মন্তক ও মন্য|, 

(ঘাড়ের শির1)১ এইসকল স্থান শোথযুক্ত ও স্তব্ধ হইয়া থাকে। যে জর্দিত- 
রোগী ক্ষীণ, নিমেষশুন্ত, এবং অতিকষ্টে 'অব)ক্তভাষী ও কম্পযুক্ত হয়, অথব! 

বাহার রোগ তিনবৎমর শরীরে অবস্থিত থাঁকে, সেইসকল রোগীর ভায়া 
লাভের আশা থাকে না। 

বিবিধ বাতব্য।ধি-লক্ষণ | __জিহ্ব/নির্পেখন-কালে অর্থাৎ জিব ছুলি- 
বার সময়ে, বা কঠিন দ্রব্য চর্ধবণ করিলে, কিংবা কোনরূপে আঘাতপ্রাপ্ত হইলে, 
স্মুলস্থ বাধু কুপিত হইয়া, হুদ ( চোঁপাল ) শিথিল করে ; তাহাতে মুখ সংবৃত 
! বুজিয়। ) থাকিলে বিবৃত ( হ1) করা যার না, অথবা বিবৃত থাকিলে সংবৃত 

করিতে (বুজিতে ) পার! যাঁয় না) ইহাকে হন্ুগ্রহ কহে। দিবানিদ্রা, বিষমভাবে 
নীবাস্থাপন, বিক্কৃতভাবে উর্ধনেত্রে নিরীক্ষণ প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত ও 

কফাঁবৃত হইরা, মন্া অর্থাৎ গ্রীবাদেশস্থ শিরাদয়কে স্তস্তিত করে ? তাহাতে শ্রীবা 
ফরাইতে বা ঘুরাইতে পারা যায় না। এই রোগের নাম মন্তাগ্রহ। কুপিত 
বায়ু বাগ্বাহিনী শিরায় অবস্থিত হইলে, জিহবাস্তস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাতে 
রাগী পান-ভোজন করিতে ও বাক্যকথনে অসমর্থ হয় । গ্রীবাদেশস্থ শিরাসণৃকে 

কপিত বায়ু অবস্থিত হইলে, শিরাগ্রহ ব! শিরোগ্রহ নামক রোগ উপস্থিত হয়ঃ 
সাতে শিরাসকল রুক্ষ, বেদনাধুক্ত ও কুষ্কবর্ণ হয়, এবং রোগী মন্তক-চালন! 

করিতে পারে না। এই ন্টেগ স্বভাবতঃই অসাধ্য। যে বাতব্যাধিতে প্রথমে 
স্কক (পাছ। "১ তৎপরে যণাক্রমে কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জানু, জঙ্ঘঘা, ও পাদদেশে 
ওপ্ধতা) বেদন। ও সুচীবেধবত যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহাকে গৃধসী বাত কহে) 

এই রোগে বাতাধিক্য থাকিলে বারংবার স্পন্দন; এবং বাযু ও কফ উভয়ের 
বাধিক্যে তন্দ্রা, দেহের গুরুতা ও অরুচি, এই কয়েকটী অধিক লক্ষণ 

প্রকাশিত হয়। বাছুর পশ্চাদ্ভাগ হইতে যেসকল বড় শিরা অঙ্কৃলিতল পর্য্স্ত 
বস্তুত আছে, বায়ুকর্ভৃক সেই শিরাগুলি দুষিত হইলে, বাছ অকর্মণ্য অর্থাৎ 

বাকুষ্ধনপ্রসারণাদি ক্রিয়াশূন্ত হইয়! যায়) ইহাকে বিশ্বচী রোগ কহে। ইহা! 
টন একটী বাছইতে, কখন বা ছুইটী বাহুতেও হইতে দেখা যায়। কুপিত 

য় ও দুষিত রক্ত উভয়ে মিলিত হইয়া, জাহুমধ্যে শৃগাঁলের মন্তকের স্তার এক ৷ 

“০ ) 
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প্রকার শোথ উৎপাদন করে ) তাহাকে ক্রোষ্ট,ক-শীর্ কছে। কটিদেশস্থ কুপিত 
বায়ু যদি এক পায়ের উর্ঘজজ্যার বড় শিরাকে আকর্ষণ করিয়া.রাখে, তাহা |. 
হইলে খঞ্জতা, আর এরূপ ছুই পায়ের জঙ্ঘাদেশস্থ শিয়া আকর্ষণ করিলে, | 
পদ্চুঠারোগ উৎপর হয়। প্রথম প! ফ্কেলিবার সময়ে, পা যদি কাপিতে কাপিতে | 
পড়ে, তাহা! হইলে ভাহাকে কলায়-খঞ্জ কহে । এই রোগ সন্ধিসমূহ শিথিল |. 

হয়া যার়। অসণ অর্থাৎ উচু নীচু পাদাবন্াস বা! অধিক পরিশ্রম জন্য বায়ু | 
কুপিত হইয়া গুল্ফদেশে বেদনা জন্মীইলেঃ তাহাকে বাতকণ্টক ( খড়,ক! বাত ) | 
কহে। সর্বদা ভ্রমণ করিলে পিত্ব, রক্ত ও বাদু কুপিত হুইয়া, পাদদাহনামক | 
পোগ উৎপাদন করে। পাদদ্বয় স্পর্শশক্তিহীন, বারংবার রোশ্বাঞ্চিত, এবং 

ঝিনিঝিনি-বেদনাধুক্ত হহলে, তাঁহাকে পাদহর্য কছে। সাধারণ ঝিনিঝিনি- 

বেদনা অপেক্ষা এই রোগের ৰেদন! অধিকক্ষণত্থীরী । বায়ু ও ঙ্ষ্নেম্সা এই | 

উভয় দোষ কুপিত হইয়া, পাদহর্যরোগ উৎপাদন করে। স্বন্ধদেশস্থিত বায়ু কুপিত | 
হইয়া, স্বন্ধের বন্ধনন্বরূপ €:থাকে শু করিলে, অংসশৌষ রোগ জন্মে ইহা | 
কেবল বাহজ। এস্বন্বস্থিত কুপিন বাঁযু শিরাসমুহকে সম্কুচিত করিলে, তাহাকে | 
অববান্ক রোগ কহে। বাষু ও কফ এই উতয় দোষ হইতে অববাহৃক কোগ |! 

| জন্মে। কফসংবুক্ত বাষু শব্দবাহিনী ধমনীসমুহকে দুষিত করিলে, মচুয্ বোবা, 
মিনমিনে ( অস্ফুটভাষী ) বা গদ্গদতাষী তোল!) হুইয়! থাকে । যে রোগে মলা- 

শর বা মৃত্তাশয় হইতে বেদন! উখিত হইয়া, গুহাদেশে ও লিঙ্গ বা যোনিপ্রদেশে |. 
বিদাগণবৎ বেদনা জন্মায়, তাহার নাম তুণী। আর প্ররূপ বেদনা, গুহাদেশ ও | 
লিঙ্গ বা যোনিগ্রদেশ হইতে উতখিত হইয়া প্রবলবেগে পাঁকাশয়ে গমন করিলে, | 

তাহাকে প্রাততৃণী কহে । পাকাশয়ে বায়ু নিরুদ্ধ থাকিলে, উদরকে স্ফীত, বেদনা- |. 
যুক্ত ও গুড়গুড় শব্বিশিষ্ট করিলে, তাহাকে আত্মানরোগ কহে পররূপ বেদনা ।' 
পাকশিয়়ে না হইয়া আমাশয় হইতে উখিত হইলে; এবং তাহাতে উদর বা পার্শ্ব |. 
দেশে স্ফীতি না থাকিলে, তাহাকে প্রত্যান্ান কছে। কফকর্তৃক বায়ু আবৃত, | 
হইলে, এই প্রত্যাক্মান রোগ জন্মে। -নাভির অধোভাগে. পাষাপথণ্ডের স্টায় |. 
কঠিন উর্দঙ্িকে বিতত ও উন্নত এবং সচল বা অচল গ্রস্থিবিশেষ উৎপর হইলে, 
তাহাকে অদ্ভীলা কহে। অগীলা বক্রতাঁবে অবস্থিত থাকিলে” তাহার নাম, | 
গ্রত্যঠীলা। এই উতয় রোগেই মগ, মূত্র ও বাছু নিরুত্ধ হইয়া বায়। 
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সর্বাঙ্গ বিশেষতঃ মস্তক কাপিতে থাকিলে, তাহার না বেপথু। পদ, জঙ্ঘা, 
উরু ও করমূল মোচড়াইলে, তাহাকে খনী অর্থাৎ খাইল-ধরা কছে। 

সাঁধ্যাসাধ্য |--.সকলপ্রকার বাঁতব্যাধিই কষ্টসাধ্য । রোগ উৎপন্ন হইবা- 

মার যথাঁবিধি চিকিৎম! না করিলে, প্রায়ই তাহা! অসাধ্য হইয়া উঠে। পক্ষাঘাত 
প্রভৃতি বাঁতব্যাধির সহিত বিসর্প, দাহ, অত্যন্ত বেদনা, মলমুত্রের নিরোধ, মৃচ্ছা, 

অরুচি, অগ্রিমান্দা, শোথ, স্পর্শশক্তি-লোপ, অঙ্গভঙ্গ, কম্প ও উদরাখান প্রভৃতি 

উপদ্রব মিলিত হইলে এবং রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ হইলে, প্রায়ই আরোগ্যের 
আঁশ থাকে না। ' 

চিকিৎস। | -_দ্বৃত-তৈলাদি শ্নেহপ্রয়ৌগই সমুদায় ৰাতব্যাধির সাধারণ 

চিকিৎসা! । অপতীন্ত্রক ও অপতাঁনক প্রভৃতি রোগে চেতনাসম্পাঁদন জন্ত তীক্ষ নস্য 

দেওয়! আবশ্তক | মরিচ, সজিনাঁবীজ, বিড় ও ক্ষুদ্রপত্র-তুলসী--সমভাগে এই- 

সকল চূর্ণের নম্ত লইলে, অপতন্ত্রক প্রভৃতি রোগে সংজ্ঞালাভ হুইঞ্জা থাকে । 

| হরীতকী, বচ, বান্না, সৈদ্ধবলবণ ও থৈকল এইসকল ভ্রব্যের চূর্ণ, আদার রসের 
। সহিত সেবন করিলে, অপতন্ত্ক রোগের উপশম হয়। অপতানক রোগে দশ- 

মূলের কাথে পিপুগচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ভোজনের পূর্বে মরিচচূর্ণের 
সহিত অগ্লদধিভোজন অপতানক রোগে হিতকর। পক্ষাঘাত রোগে মাধকলাই, 

আলকুণীমুল, এরগুমূল ও বেড়েলা, ইহাদের কাথে হিং ও সৈদ্ধবলবণ গ্রক্ষেপ 
দিয়া পান করাইবে। পিপুলমূল, চিতামূগ, পিপুল, শুঠি, রান্না ও মৈদ্ধবলবণ 

ইহাদের কন্ক এবং মাঁধকলায়ের ক্াথের সহিত সগাবিধি তৈল পাক করিয়া, 
| মর্দন করিবে। অথবা মাঁবকলাই, আলকুণী, আতইচ, এরগমুল, রান্না» শুল্ফা, 
ও সৈ্ধব-লবণ এইসকল দ্রব্যের কন্ক, তৈলের চতুগ্ পরিমিত মাষকলাই ও 

বেড়েলাঁর পৃথক্ পৃথক্ কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া মর্দন করিবে । অদ্দিত 
রোগে মুখ বিবৃত (ই1) ভ্ইয়। থাকিলে, অন্ুষঠার! হমস্থান এবং তর্জনীছারা॥ 

চিবুক ধরিয়৷ চাঁপ দিয়! মিলিত করিয়া দিবে। হন্থু শিথিল হইয়। পড়িলে যথাস্থানে 

সন্নিবেশিত করিবে। মুখ স্তব্ধ হইয়া! থাকিলে স্বেদ প্রদান কর্তব্য। লঙ্মুন 
ছেঁচিয়া মাখনের সহিত ভক্ষণ করিলে, অদ্দিত-রৌগের উপশম হয়। বেড়েলা,_ 
মাধকলাই, আলকুণীমূল, গন্ধতৃণ ও এরওমুল, ইহাদের কাথ পান করিলে, 
এবং এ ক্বাথের নন্য লইলে, অর্দিত, পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী রোগ প্রশমিত হয়। 
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মন্তান্তস্তরোগে কুকুট-ডিম্বের দ্রধভাগ, লবণ ও ঘ্বৃতের সহিত মিশ্রিত এবং উষ্ণ করিয়া, 
তাঁহাদ্বার! গ্রীবাদেশ মর্দন করিবে। অশ্বগন্ধাসূলের প্রলেপ দিলে, এবং সর্ষপতৈল 

মর্দন করিলেও মন্তান্তস্তের উপশম হয়। বাঁগ্বাহিনী শির! বিরত হইলে, দ্বত, তৈল 
প্রভৃতি স্নেহ-পদার্থের কবলধাঁরপ হিতকর। বিশ্বচী ও অববাহুক রোগে দশমূল, 

বেড়ে! ও মাষকলাই, ইহাচ্দর কবাথে তৈল ও দ্বৃত প্রক্ষেপ দিয়া, রাত্রিভোজনের 

পর তাহার নল্ত লইতে দিবে । বাঁছুশোষ রোগে শালপাণীর সহিত হুপ্ধপাক করিয়া, 

সেই দুগ্ধ পাঁন করাইবে। গুরধসী রোগে মুছ্ু অগ্নিতে নিচিন্দার কাথ প্রস্তত করিয়। 

পান করাইবে। এবগুমুল, বেলছাল, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের কাঁথ সচল 

লবণের সহিত পান করিলে, গৃপ্রসীবশতঃ বজ্ষণ ও বস্তিদেশের স্থায়ীবেদনা প্রশমিত 

হয়। ত্রিফলার ক্কাঁথের সহিত এরগুতৈল সেবন করিলে, গৃসী ও উরুগ্রহরোগ 

9 

গ্রশমিত হয় । দশমুল, বেড়েলা, বাস্সা, গুলঞ্চ ও শু ঠ, ইহাদের কাঁথের সহিত এরও" ! 

তৈল পান করিলে, গৃ্রসী, খগ্জতা ও গঙ্গুতারোগের উপশম হয়। আশ্মানরোগে 

পিপুজ্চুর্ণ ২ দুই তোলাঃ তেউড়ীর মূলচুণ ৮ আট তোলা, এবং চিনি ৮ আট তোলা, 

একত্র মিশ্রিত করিয়া১:[॥০ অদ্ধতোলা মাত্রীয় দধুর সহিত সেবন করাইবে। 

*দেবদার বা কুড়, শুল্ফা,হিং ও সৈন্ধবলবণ একত্র কাজির সহিত বাটিয়া ও গরম 

করিয়া প্রলেপ দিলে, শুল ও আখ্মান রোগ প্রশমিত হয়। প্রত্যাধান রোগে বন ও 

লঙ্ঘন এবং অগ্নিদীপক ও পাঁচক গুঁধধ প্রয়োগসঅথব। পিচকারী দেওয়াউপকারক। 
শিরাগ্রহ বা শিরোগ্রহরোগে দশমুলের কাথ ও টাবানেবুর রসের সহিত তৈল 

পাঁক করিষ্কা, সেই তৈল দর্দন করিবে । অগঠীল ও প্রত্যঠীলা রোগে গুল্সরোগের 

্যায় সমস্ত চিকিৎসা কর্তব্য। তূণী ও প্রতিতুণী রোগে স্লেহপিচকারী দেওয়া 
আবশ্তক এবং হিং ও যবক্ষারমিশ্রিত উষ্কস্বত পান করাইবে। খন্বীরোগে তৈলের 

ৰ 

ূ 

সহিত. কপূর বা কুড়, সৈন্ধব-লবপ ও চুক্র মিশ্রিত ও গরম করিয়! মর্দন করিবে। | 
বাত-কণ্টক রোগে জৌক প্রতৃতিদ্বারা রক্তমোক্ষণ, এরও-তৈল পান এবং উত্তপ্ত- 

সুটী গুভৃতিছ্বারা পীড়িত স্থান দগ্ধ করা: উচিত । ক্রোষ্টক-শীর্ষ ও পাদদাহ রোগের 
 চিকিৎস।-বাতরক্ত-রোগের স্থায় কর্তব্য । মন্থরকলাই প্রথমতঃ পেষণ করিবে, পরে 
তাঁহ! জলে বিদ্ধ করিয়া তন্বারা প্রলেপ দিলেও পাঁদদাহ রোগের শান্তি হয়। অথবা | 
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£পদদ্বয়ে নবনীত মাঁখাইয়। অগ্নির উত্তাপ দিবে। পাঁদহর্ধ রোগে কুজ্জপ্রসারিথী 
তৈল হিতকর। 

রস টি, 
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ব্যবস্থেয় ওষধ ও তৈলাঁদি |--সকলপ্রকাঁর বাঁতব্যাধিতেই তৈল- 

মর্দন কর! প্রধান চিকিৎসা । ভিন্ন ভিন্ন তৈলেব উপকারিতা. এবং প্রত্যেক 
রোঁগের অবস্থাবিশেষ বিবেচন। করিয়া, স্বল্প-বিষুতৈল, বৃহত্-বিষুততৈল, নারায়ণ- 

তৈল, মধ্যম-নারায়ণ তৈল, মহাঁনারায়ণ তৈল, ঘিদ্ধার্থক তৈল, হিমসাগর তৈল, 

াযুচ্ছায়া-স্রেন্্র তৈল, মাষবলাদি তৈল, পুম্পরাঁজ-প্রসারিণী তৈল, কুক্তপ্রসারিগী 

তৈল ও মহামাঁষ তৈল প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবগ্তক | সেবনের জন্য রান্াদি 
পাঁচন, কল্যাণাবলেহ, স্বল্লবসোনপিও, ত্রয়োদশাঙ্গ-গুগগুলু, দশমুলাদ্য দ্বৃত, 

র ছাগলাগ্য ঘ্বত ও বৃহৎ ছাগলাগ্য ঘ্বত এবং চতুম্মখ, বা হগজান্ধুশ, বৃহত্-বাঁতগজা- 
 স্কুশ» যোগেন্দ্ররস, চিন্তামণি রস ও বৃহৎ বাতচিন্তানণি রস প্রভৃতি ওঁষধ বিবেচনা | 

ূ করিয়া প্রয়োগ করিবে। ৰ 
পথ্যাপথ্য | - বাঁতব্যাধিমাত্রেই ন্ি্ধ ও পুষ্টিকর আহারাদি নিতান্ত | 

উপযোগী । মৃচ্ছারোগে মেসমন্ত দ্রব্য পানাহার জন্য কথিত হইয়াছে, সেইসমন্ত ূ 

দ্রব্য এবং রোহিত-মৎস্তের মন্তক (মুড়ো) ও মাংসরস প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য ৃ 

ভোজন করিবে। ল্লানাদি_ূচ্ছারোগোক্ত নিয়মাহদারে করিতে হইবে। পক্গী-। 

-স্পোশেস্পীপাপিপপাত স্পা পপ পা সপ পপ পপ পস 

৪ 

( ঘাতরোঁগে কেবলমাত্র কফের সংস্রব থাঁকিলে, অথবা অন্য কোন বাতব্যাধিতে 

কফের উপদ্রব ও জরাদি দুষ্ট হইলে, উষ্ণজলে কদাচিৎ স্নান কর উচিত এবং 

যাবতীয় শৈত্যক্রিয়া পরিত্যাগ করা আবন্তক। মুর্থারোগে যেসকল আহাঁর- 

বিহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, সাধারণ বাতব্যাধিতেও মেইসমস্ত নিষিদ্ধ । 

বসত শপ 

25. শু 
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বাতরস্ত । 

(নদান ।_-অতিবিজ্ত লবণ, অল্প, কটু, ক্ষার, ললিগ্চ, উষ্ণ, অপক 
অথব! দুর্জর দ্রবা ভোজন) জলচর ও আম্মপচর জীবের শুঞ্ধ কিংবা! 

পচা মাংদ ভোজন; যে কোন মাংস অধিক পরিমাণে ভোজন ) কুলখকলায়, 

মাধকলায়, তিলবৰাট, মুলা, শিম, ইন্ষুরস, কাজি ও মগ্ প্রভৃতি দ্রব্য 

ভোজন ; সংযোগবিকদ্ধ দ্রব্য ভোজন) পূর্বের আহার জীর্ণ না হইতে 
পুনর্বার আহার; ক্রোধ, দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ১ এইসমস্ত কারণ, এবং 

হত্তী, অশ্ব বা উষ্টীদ্দি যানে অতিরিক্ত ভ্রমণ প্রতি কারণে রক্ত বিদগ্ধ হইয়া). 

কুপিত বাযুর সহিত মিলিত হইলে, বাতরক্ত রোগ জন্মে। এই রোগ প্রথমে 
পার্দমূল বা হস্তমূল হইতে আরম্ভ হইয়া মুষিকবিষের স্তায় মন্দ মন্দ বেগে ক্রমশঃ 

সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হ্ব। বাতরক্ত প্রকাশ্তি হইবার পুর্ববে অত্যন্ত ঘর্ষনির্গম বা 

একেবারে ঘর্্নেরোধ, স্থানে স্থানে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ত ও স্পর্শশক্তিব লোপ, কোন ; 

স্থান ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, সন্ধিস্থানের শিথিলতা, আলন্য, ৰ 

অবসন্নতা, স্থানে স্থানে পিড়কাঁর ( ব্রণবিশেষের ) উৎপত্তি এবং জানু, জঙ্তবা, 

উরু, কটি, স্বন্ধ, হস্ত-পদ ও সন্ধিসমুহে স্থচীবেধবৎ বেদনা, স্পন্দন, বিদীরণবৎ 

যাতনা, ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পতাঃ কও, সন্ধিস্থলে বারংবার বেদনার 

উৎপত্তি এবং অঙ্গমধ্যে পিপীলিকা-সঞ্চরণের স্তায় অনুভব, এইসকল পুর্ববরূপ্ 

প্রকাশিত হয়। 

দোঁষভেদে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ।---বাতরক্তে বামুর প্রকোপ অধিক 
থাকিলে, শুলঃ প্লুরণ, ভঙ্গবৎ পীড়া, কুক্ষশোথ, শোথস্থানের কৃষ্ণ বা শ্থাববর্ণতা, 

পীড়ার সমুদায় লক্ষণেরই কখনও বৃদ্ধি, কখনও বা হাঁস, ধমনী, অঙ্গুলি ও সন্ধি- 

সমূহের সঙ্কোচ; অঙ্বেদনা, অত্যন্ত যাতনা, শীতলম্পর্শাদিতে এদবেষ ও অস্থু-; 
পকার, শরীরের স্তব্ধতা, কম্প ও স্পর্শশক্তির হাঁস, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত 
হয়। রক্তের প্রকোপ অধিক থাকিলে, তাঅবর্ণ শোখ, তাহাতে কু, ক্লেদআব, 

. অতিশয় দাহ ও কুচীবেধবৎ বেদনা বা চিমিচিমি বেদনা! হয় $ এবং স্গিঞ্ধ ও রক্- বিরহ 
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ক্রিয়ার এই পীড়ার শাস্তি হয় না। পিত্বের আধিক্য থাঁকিলে, দা, মোহ, 
ঘর্ঘমনির্গম। মুঙ্ছাঃ মত্ততা ও তৃষা) হয়; আর শোথস্থান স্পর্শ করিতে যাতনা, 

শোথ রক্রবর্ণ ও দাহযুক্ত, স্ফীত এবং পাক ও উদ্মাবিশিষ্ট হইয়। থাকে ) 

কফের আধিক্যে স্ভমিত্য,১ গুরুতা, স্পর্শশক্তির অল্লতা এবং শরীরের 

চাঁকচিকা, শীতস্পর্শতা, কও ও. অল্প অল্প বেদন। হইয়া থাকে । দোঁষঘয়ের ঝ 

তিনদোষের আধিক্য থাকিলে, সেই সেই দোষজ লক্ষণ মিলিতভাবে লক্ষিত হয়। 

সাধ্যালাধ্য । একদোষজ এবং অল্পদিনজাত বাঁতরক্ত সাধ্য, গীড়া 

একবৎসরের হইলেই তাহ! যাপ্য হুইয়া উঠে। তত্তি্ন দ্বিদোষজ বাতরস্তও 

যাঁপ্য। ব্রিদ্দোষজ বাতরক্ত এবং নিদ্রানাশ, অরুচি, শ্বাস, মাংসপচন) শিরোবেদনা, 

মোহ, মদ্ততা, ব্যথা, তৃষা, জর, মুচ্ছা, কম্পন, হিকা, পন্থুতা, বিসর্প, শোথের | 

| পাকঃ স্থচীবেধবৎ অত্যন্ত যাতনা, ভ্রম, ক্লান্তি, অঙ্গুলির বক্রতা, শ্ফোটি, দাহ, ৃ 

মর্মবেদনা ও অর্ববদ ( আব", এইসকল উপ্রবধুক্ত, অথনা কেবলমাত্র মোহ" 
উপদ্রবযুক্ত বাতরক্ত অসাধ্য । মে বাঁতরক্ত পীড়া পাঁদমুল হইতে জা পর্যন্ত 

ব্যাপ্ত হয় এবং যাহাতে ত্বক দলিত ও বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহাও অসাধ্য । 

চি'ক€স। ।-_-বাতরক্ত-রোগের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইবামাত্র চিকিৎস! 

করান আবশ্টক) নতৃবা সমুদায় লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, প্রায়ই অসাধ্য হইয়া 

উঠে। যেসকল স্থানের স্পর্শশক্তি নষ্ট হইয়। যায়, জৌক লাগাইয়। বা কোন 

অস্ত্রা্দি দ্বারা ক্ষত করিয়া, সেই স্থান হইতে রক্তমোক্ষণ করা আবশ্তক। অঙ্গ 

শুষ্ক হইলে, বা বায়ুর প্রকোপ অধিক থাকিলে, রক্তমোক্ষণ কর্তব্য নহে। স্নেহ 

বুক্ত বিরেচক ওঁষধ এবং স্নেহদ্রব্যের পিচকারী দেওয়া! বাতরক্ত-পীড়ায় ছিতকর। 

1 বিরেচনের জন্য ৩ তিনটা ব| ৫ পাঁচটা, অথব! রোগীর বলাদি অনুসারে তাপেক্ষা 

অল্লাধিক পরিমিত হরীতকী, পুবাতন-গুড়ের সহিত বীটিয়া সেবন করাইবে। 

সোন্দালফলের মজ্জা, গুলঞ্চ ও বানকছালের ক্কাথের সহিত এরগ-তৈল পান 

করিলেও বিরেচন হইয়া বাতরক্তরোগের উপশম হয়। কোন স্থানে বেদন! 

থাকিলে, গৃহধূম (ঝুল " বচ, কুড়, গুল্ফ!, হরিদ্রা একত্র জলের সহিত বাটিয়া, 

প্রলেপ দিবে। বাক্স, গুলঞ্চ, বষ্টিমধু ও বেড়েলা একত্র দুগ্ধপহ পেষণ করিয়া 

প্রলেপ দিলেও বাতরক্ত প্রশমিত হয়। গুলঞ্চের কাথ, কন্ধ, চূর্ণ বা' রস; ইহার 

মধ্যে যে কোন একটা কল্প নিয়মিতরূপে সেবন করিলে, বাতরক্তে বিশেষ ।. 
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উপকার হইয়া থাকে। অমৃতাদি, বাঁসার্দিঃ নবকার্ধিক ও পটোলাদি পাঁচন ; |. 
নিশ্বাদিচূ্ণ, কৈশোর গুগ্গুলু। রসাত্রগুগগুলু, বাঁতরক্তান্তক রস, গুড়চ্যাদি লো! 
মহাতালেশ্বর রস, গুড়চীঘ্বৃত, অমৃতাগ্য ঘ্বৃত; বৃহৎ শুড়ুচ্যাদি তৈল, মহাকদ্্র 

গুড়,চীতৈল, কুদ্রতৈল, মহারুদ্রতৈল ও মহাপিগুতৈল প্রভৃতি ওঁধধ এবং 

কঠরোগোজ পঞ্চতিক্ত ত্বৃত, প্রভৃতি কতিপয় 'উষধাঁদি বিবেচন! পূর্বক বাঁতরক্ত 

রোগে প্রয়োগ করিবে । 

পথ্যাপথ্য |--দিবসে পুরাঁতনচাউলের অন্ন মুগের বা বুটের দাল, 

তিক্তরসধুক্ত তরকারী; অথবা পটোল, ডুমুর, ঠটে”কলা, মাঁনকচুঃ উচ্ছে, 
করোলা', পাঁকা-ছাঁচিকুমড়। প্রভৃতির তরকাঁবী; এবং হেলেঞ্া, নিমপত্র, শ্বেত 

পুনর্নবা ও পটোলপত্রেব শীক ভোজন উপকারক। রাত্রিক:লে লচি বা রুটা, 
প্রসমস্ত তরকারী, অল্পমিষ্ট-সংবোগে প্রস্তত বে কোন খাছ্য এবং অল্প ছুর্ধ আহার 
কর্তব্য। জলখাঁবাব খাঁইবাঁর সময়ে ছোলাভিজা! খাইলে, বাতরক্তে বিশেষ উপ- 

কার হয়। ব্যঞ্জনাদি ঘ্বতপক্ক করিতে হইবে । কাচা ঘৃতও সহাণভলারে খাইলে 

উপকার পাওয়া যাঁয়। 

এ 

রস্থ ল রশ 

নিষিদ্ধ দ্রব্য !-_নৃতন চাঁউলের অন্ন, গুরুপাঁক দ্রব্য, যাহা খাইলে ]. 

অন্পপাক হয় সেই সকল দ্রবাঃ মৎস, মাংস, মগ্যা, শিম, মটর, গুড়, দরধি, অধিক 

দুগ্ধ, তিল, মাষকলাই' মুর, 'অপরাপর শাক, অয়; বিলাঁতী-কুমড়া, গোল আলু, 

পিয়াজ, রসুন, লঙ্কার ঝাল ও অধিক মি্- এই সমন্ত ভোজন এবং মলমৃত্রাদির 
বেগরোঁধ, অগ্নি বা বৌদ্রের.সন্তাঁপসেবন, বাঁয়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও দিধানিদ্রা | 

গ্রভৃতি বাতরক্ত রোগে অনিষ্টকারক। " 

পচ 

৮ 
(চিনে 
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উরুম্তস্ত। 

নিদান ।-_অধিক শীতল বা উষ্ণ দ্রব্য এবং কঠিন, গুরু, লঘু, শ্লিগ্ক বা 
রুক্ষদ্রব্য ভোজন, পূর্বের মাহাঁর সম্পূর্ণরূপে পরিপাক না পাইতে পুনর্বার ভোজন, 
পরিশ্রম, শরীরের অধিক চালনা, দিবাঁনিদ্র। ও রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি কারণে, 

; কুপিত বায়ু, শ্রে্পা ও আমরক্তযুক্ত পিত্তকে সির করিরা, উক্লুতে অবস্থিত 

৷ হইলে উরুম্তস্ত রোগ জন্মে। 
লক্ষণ | -এই বোগে উরু স্তব্ধ, শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অতিশ্ 

বেদনাধুক্ত হর এবং উর উত্তোলন বা চাঁলনা করিবার শক্তি থাকে ন|। 

আরও, এই প্োগে অত্যন্ত চিন্তা, অঙ্গবেদনা, স্তৈমিত্য অর্থাৎ অঙ্গে ভিজাবস্ত 

আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, তন্দ্রা, অরুচ, জবর এদং পদের 'অবসন্নতা, স্পর্শশক্তির 

নাণ ও কষ্টে অন্গচালন এইসনস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় উকস্ম্তের নামান্তর 

আঢবাত। 

উরু্তন্ত প্রকাঁশিত হইবার পূর্বে অধিক নিপ্র। অত্যন্ত চিন্ত, স্তিমিত্য; 

জর, রোমাঞ্চ, অরুচি, বমি এবং জজ্ঘা ও উরুর দুর্বলতা, এইসমস্ত পূর্ববূপ 

প্রকীশিত হইরা থাকে । 
সৃত্যুসম্ত।বনা । -এই রোগে দাঃ, স্থচীবেধবৎ বেদনা ও কম্প প্রস্থতি 

উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে। রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র 

চিকিৎসা ন। করিলে, ইহা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে । ৰ 
_. চিকিৎমা 1--যেসকল ক্রিগ্া্থার। কফের শান্তি- হয়, অথচ বাধুর 
প্রকোপ অধিক ন1 হয়, উরুম্তন্তে সেইরূপ চিকিৎসা কর! আবগ্ঠক। তথাপি 

প্রথমে রুক্ষক্রিয়। বরা কফের শান্তি করিয়া, পরে বায়ুর শার্ট কর! উচিত। 

প্রথমতঃ ম্বেণ) লঙ্ঘন ও রুক্ষক্রিঘ্া কর্তব্য। অতিরিক্ত কক্ষক্রিয়াি দ্বারা 

বায়ু,মধিক কুপিত হইয়। নিদ্রানাণ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিলে, শ্েহস্বেদ 

প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। ডহরকরগ্জের ফল ও সর্ধপ; কিংবা অশ্বগন্ধা, আকন্দ, 

নিম বা! দেবদারুর মূল; অথব! দ্তী ইন্দুরকাণী, রাঙ্গা ও সর্প) কিংব। জয়ন্তী, 
রানা, সপ্ভিনার ছাল, বচ, কুড়চি ও নিম,---এই কয়েকটার যে কোন একটা 

৮. ডি 
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ভি কৰিরাঙ্গিশিক্ষা। ও 
] যোগ, গোমৃত্রের সহিত বাঁটিয়া, উরুস্তস্তে প্রলেপ দিবে। সর্বপচূর্ণ ও উই-সৃত্তিক। 

মধুর সহিভ মিশ্রিত করিয়া অথব। ধুতুরাপাতার সহিত কাটিয়া ও গরম ক্রিয়া 
প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণ-ধুতুরার মূল, টেডিফল, রস্থুন, মরিচ, কৃষ্ণজীরা) জয়্তীপত্জ, 
সজিনাছাল ও সর্প, এইসমন্ত গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া ও গরম করিয়৷ প্রলেপ 
দিলেও উরস্তন্তের শান্তি হয়। ব্রিফলা, পিপুল, মুতা, চই ও কটকী,--ইহাদের 

চূর্ণ, অথবা কেবল ব্রিফলা ও কট্কী,__এই ছুইটী দ্রব্যের চূর্ণ ॥০ অর্ধতোলা 
মাত্রায়, মধুর সহিত সেবন করিলে, উরুস্তস্ত প্রশমিত হয়। পিপুলমূল, ভেলার 
মুটা ও পিপুল, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়! পাঁন করিতে দিবে। তল্লীতকাঁদি 
ও পিগ্নল্যাদি পাঁচন, গু্রাভদ্ররস, অষ্টকটুর তৈল, কুষ্ঠান্চ তৈল ও মহাৈন্ধবাস্ত 
তৈল প্রভৃতি উরুস্তস্ত রোগে প্রয়োগ করা আবশ্তক। 

পথ্যাপথ্য ।-_দিবসে পৃরাতন-চাঁউলের অন্ন, কুলখখকলায়, মুগ, ছোলা 
ও মন্রের দাল) পটোল, ডুমুর, মাণকচু, উচ্ছে, করেলা, সজিনার ডাঁটা, 
ইচোড়, বেগুন, রসুন ও আদা প্রভৃতির তরকারী) ছাগ, কপোত বা কুকুট 

্রভূতির মাংসরস ; এবং সহামত ঘ্বত ও অল্প ঘোঁল আহার করিবে । রাত্রিকালে |. 

লুচি ব1 রুটা, শ্রী সমস্ত তরকারী এবং দ্বতঃ ময়দা, সুজি ও অল্প চিনি-সংযোগে 
প্রস্তুত গজা, মোহনভোগ, মিঠাই প্রভৃতি দ্রব্য অল্প পরিমাণে আহার করা 
উচিত। জলথাবারের জন্ত কিস্মিস্ঃ সোহারা ও থেজুর প্রভৃতি কফনাঁশক 

ও বাঁধুর অবিরোধী ফল খাইতে দিবে। গরম জল নীতল করিয়া পাঁন করিতে 
হইবে। স্নান যত কম হয়, তাহাই ভাল) নিতান্তই নানের আবশ্তক হইলে, 
গরম জলে স্নান করা কর্তব্য। কিন্তু বায়ুর প্রকোপ অধিক হইলে, নদীর জলে 
ন্নান ও স্রোতের প্রতিকূলদিকে সম্তরণ ব্যবস্থেয়। | 

নিষিদ্ধ কর্তন -_-গুরুপাক দ্রব্য, কফজনক দ্রব্য, মত্ত, গুড়, দধি, 

পু'ইশাঁক, মাধষ্টলাই, পিষ্টকাদি, অধিক পরিমিত আহার এবং মলমুত্রাদির 

বেগধারণ, দিবানিদ্রা, বাত্রিজাগরণ ও হিমলাগাঁন প্রভৃতি উরুস্তস্ত রোগে 
অনিষ্টকারক। | 

ধ্এ রা 

ও 
৬০ হী 
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নিদান, ও লক্ষণ 1-__-ক্ষীরমতভ্তাদি-সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য আহার, স্গিগ্ধান 

ভোজন, অতিরিক্ত মৈথুন, ব্যাপ্লাম, সম্তরণার্দি জলক্রীড়া, অগ্নিমান্দ্য ও গমনা- | 

৷ গমনশুন্ত ঠা গ্রভৃতি কারণে অপর আহাররস বাযুকর্তক আমাশয় ও সন্ধিস্থল | 

প্রস্তুতি কফস্থানে সঞ্চিত ও দুষিত হইয়া, আমবাতের উৎপাঁদন করে চলিত 

কথায় এই রোগকে বাতের পীড়া কহে। অজমার্দ, অরুচি, তৃষা, আলন্তঃ দেহের 
শুষ্কতা) অর, অপরিপাক ও শোথ, এই কয়েকটা আমবাতের সাধারণ লক্ষণ । 

_ কুপিত আমবাতের উপদ্রব ।- আমবাত অধিক কুপিত হইলে, 
সকল রোগ অপেক্ষা অধিক কষ্টদারক হয়) এবং তৎকালে হস্ত, পদ, মম্তক, 

গুল্ফ, কটি, জানু, উরু ও সন্ধিস্থানসমূহে অতান্ত বেদনাধুক্ত শোপ উৎপন্ন হয়। 
আরও, এসময়ে দুষ্ট আম যেযেস্থান অবলম্বন করে, সেই সেই স্থানে বৃশ্চিক- 
দংশনের স্তায় অত্যন্ত যাতনা এবং অগ্নিমান্দা, মুখ-নাসাদি হইতে জলন্রাব, | 
উৎসাহহানি, মুখের বিরসতা, দাহ, অধিক মুত্রআ্রাব, কুক্ষিদেশে শুল ও কঠিনতা, 

দিবসে নিও! রাত্রিতে অনিদ্রা, পিপাঁসা, বমি, ভ্রম, মুচ্ছা, হৃদয়ে বেদনা, মল- 
বন্ধতা, শরীরের জড়তা, উদরের মধ্যে শব্দ ও আঁনাহ প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ | 
উপস্থিত হইয়া থাকে। 

দোষভেদে লক্ষণ ।--বাতজ আমবাতে শৃলবৎ বেদনার আধিক্য | 

পৈত্তিকে গাজদাহ ও শরীরের রক্তবর্ণতা ; এবং কফজে আর্রবন্ত্র অবগুঠনের 
তায় অঙ্ভব, গুরুতা ও কও এই কয়েকটা লক্ষণ অধিক লক্ষিত হয়। 
ছুই দোষ বা তিনদোষের আধিক্যে ্ীসমন্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। 

একদোষজ আমবাত সাধ্য, দ্বিদোষজ যাপ্য এবং সন্নিপাঁতজ ও সর্ধবদেহগত 

শোথের লক্ষণবুক্ত আমবাত অসাধ্য । : 

চিকিৎস। |-_-পীড়ার প্রথমাবস্থাঁভেই চিকিৎসা! কর! আবশ্তক, নতুবা | 
তাঁহা কষ্টদাধা হইয়া উঠে। লঙ্ঘন, স্থেদ ও বিরেচন,_আমবাতের প্রধান | 

চিকিৎসা । বালুকার পুটলী উত্তপ্ত করিয়া, তত্থারা বেদনাস্থানে গ্সেদ দিবে) 
তি. 
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অথবা কার্পাসবীজ,' কুলথকলাই, তিজুঃ যব, লাল-ভেরেগ্ডার মূল, মসিনা, 

| পুনর্নবা 'ও শণবীঙ্গ, এইপমত্ত দ্রব্য অথবা ইহাদের মধ্যে যে কয়েকটা 

দ্রব্য পাওয়া, যায়, ভাহাই কুটিত ও কীাজিতে দিক্ত করিয়া, ছুইটা পু্টলী 
বাধিতে হই্নে। একটী হাঁড়ির মধ্যে কাজি দিয়া, একখানি বহুছিত্রযুক্ত শরা- 

দ্বার সেই হাড়ির মুখ ঢাকিয়া, দংযোগস্থানে কাপড়-মাটীর লেপ দিতে হইবে। 
পরে এ কীজিপূর্ণ হাড়িটী অগ্নিজ্বালে চড়াইয়া, শরাঁর উপরে এক একটী 
পুষ্টলী গরম করিয়া লইবে। এ উত্তপু পুঁটলীদ্বারা স্বেদ দিলে, আমবাতের 

বেদন! নিবারিত হ্য়। এই স্বেদকে শঙ্করশ্বেদ কহে। কুলেখাড়া, কেউসুল, 
সজিনাছাল ও উইমাটী গোমুত্রসহ বাঁটিয়া এইসকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে, 

আমবাঁতের উপশম হয়। অথবা! শুল্ফা, বচ, শুঁঠ, গোক্ষুর, বরুণছাল, 

] গীত-বেড়েলা) পুনর্নবাঃ শঠী, গন্ধভাদুলে, জয়স্তীফল ও হিং, এইসকল দ্রব্য 

কীজির সহিত পেষণ ও উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণজীরা, পিপুল, নাটার 

1 বীজের শস্ত ও শু'ঠ, সমভাগে আদা'র রসের সহিত বাঁটিক্ন! ও গরম করিয়া প্রলেপ 

দিলেও শী্জ বেদনার শাস্তি হয়। তেক্কাটাসীজের আঠা, লবণমিশ্রিত করিয়া, 
বেনাস্থানে লাগাইলে, বেদনার উপশম হইয়৷ থাকে । বিরেচন জন্ত দশমূলের বা 
গু'ঠের ক্বাথের সহিত অথবা উষ্ণদুপ্ধের সহিত অর্ছটাক বা কোঠানুসারে 

| তদপেক্ষা অল্লাধিক মাত্রায় এরগুততল পান কন্গিতে দিবে। তেউড়ীমূ্নুর্ণ ১২ 

| বার মাধা, সৈন্ধব-লবণ ১২ বার মাধ! ও শুঠের চূর্ণ ২ ছুই মাষা, একত্র মিশ্রিত 

| করিয়া, ।* চারি আন! বা1%* ছয় আন! মাত্রায় কাজির সহিত সেবন করিলেও 

| বিরেচন হইয়া! আমবাতের শাস্তি হয়; অথবা কেবল তেউডীচুর্ণে তেউড়ীর ক্কাথের 

] ভাবনা দিয়], তাহাই এরূপ মাত্রায় কাজির সহিত সেবন করাইবে। . চিতামুল, 
কট্ুকী, আকনাদী, ইন্ত্রযব, আতইচ, ও গুলঞ্চ) অথবা! দেব্দারু, বচ, যুতা, 

| আতইচ ও হবীতকী, ইহাদের চূর্ণ গরম জলের সহিত পূর্বোক্ত মাত্রায় সেবন. 

| করিলে, আমবাতের উপশম হয়। রান্নাপঞ্চক, রান্নাসগ্তক, রসোনাদি কষায় ও 

মহারাঙ্গাদি ক্কাথ-_-আমবাতের শ্রেষ্ঠ উষধ। বিরেচনের আবশ্তক হইলে, এসকল 

কাথের সহিত এরগুতৈল মিশ্রিত করিয়! পান করান যায়। হিনগবাচুণ, অলন্ধু- 
ষাণচুর্ণ বৈশ্বানরচূর্ণ অজমোদা দিবটক, যোগরাঁজ-গুগগুলু+ বৃহৎ যোগরাজ. -গুগৃঞলুঃ, 

[সিংহনাদ-গুগ্গুনু ১ রসোনপিও, মহারসোনপিও, আমবাতারি বটিকা, বাতগজেজ- 
+ 

দ্য ২ প্র 
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সিংহ ্ রসভৃতি ওহধ) প্রসারিনীট তল, বৃহৎ পৈম্ববান্ত উতল, বিজপ্ভৈরব তৈল, 

এৰং বাতব্যাধিকথিত কুজগ্রসারিণী ও মহামাষ প্রভৃতি তৈঙগ, আমবাতরোগে 

বিবেচনাপূর্ববক গ্রয়োগ করিলে পীড়ার শাস্তি হয়। 
পথ্যাপথ্য ।-_-উরুম্তভ্তরোগে যেসমস্ত পথ্যাপধ্য বিধি লিখিত হইছে 

আমবাত রোগেও মেইসকল প্রতিপলন কর! বিধেয়। ন্নান না করিয়া নিতান্ত 

কষ্টবোধ হইলে, কোন কোন দিন গরম-জলে স্নান করিবে। তুলা ও ফ্ুগানেল 

দ্বার! বেদনাস্থান সর্ববদ বীধিয়া রাখ! আবশ্তক। জ্বর থাকিলে, অন্নাহার বন্ধ 

করিয়া, রুক্ষরুটী অথবা সাগু প্রভৃতি লঘুপথা আহার করিতে হইবে। 

(৪৩০ একিট 

শুলবেদনা। 
০ 

সংজ্ঞা! ও প্রকারভেদ | - যে রোগে উদরমধ্যে শূলনিখাতবৎ বেদনা | 

উপস্থিত হয়, তাহাকে শৃলরোগ কহে। এই রোগ আটগ্রকাঁর :--বাতজ, 
পিত্তজ, লেম্মজ; বাতপিত্তজ, বাতল্লেম্মজঃ পিত্গ্নেম্ম সন্গিপাতজ ও আমদোধজ । 

এই আটগ্রকার বতীত পরিণাম-শুল ও অগ্নদ্রবশূল নামক আরও ছুইগ্রকার 
শূলরোগ আছে । সমু্ধায় শুলই অতি যন্ত্রণাায়ক ও কষ্টসাধ্য । 

বাতজশুল | - ব্যাক়্াম, অশ্বাদিষানে ভ্রমণ, অতিমৈথুন, রাত্রিজাগরণ, 

অতিশয় শীতল জলপান এবং মটর, মুগ, অড়হর, কোদধান্য, রুক্ষদ্রব্য, তিক্ঞদ্রব্যঃ 

অস্কুরিত-ধান্তের অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, পূর্বের 

' আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্বার ভোজন; মল, মূত্র, বাঁযু ও শুক্রের বেগধারণ; 
শোক, উপবাঁন ও অতিশয় হান্ত বা বাক্যকথন, এইসমস্ত কারণে বায়ু কুপিত 
হইয়া বাতজশুল উৎপাদন করে। এই শুলে হ্ৃদয়. পাস, পৃষ্ঠ, কটা। ও বস্তি- 

দেশে স্থচীবেধবৎ বেদনা, ভঙ্গব বেদনা, মল ও অধোবাধুর নিরোধ এবং আহার 

জীর্ণ হইলে, অথবা শীত ও বর্ষ। খতুতে পীড়ার আধিক্য, এইসমন্ত লক্ষণ 
প্রকাশিত হয়। 

টী্ 4 
চি দত 
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পিতজ শূল।--ক্ষার্জ অতি তীক্ষ ও অতি উষ্ণ ব্য ভোজন, যেসকল: 
ত্রব্যের অল্্পাক হয়--সেইসমন্ত দ্রব্য ভোজন, শিম, তিলবাটা, কুলখ-কলায়ের | 

যূষ, কটু ও অগ্রস, ম্ক ও তৈল পান, ক্রোধ, ৌন্রও অগ্নির সস্তাঁপ, পরিশ্রম | 
এবং অভিমৈথুন প্রভৃতি কারণে পিত্ত প্রকৃপিত হইয়া পিতৃজ-শূল উৎপাদন করে । | 
ইহাতে নাতিদেশে বেদনা, তৃষ্ণা, মোহ, দাহ, মৃচ্ছা, ভ্রম ও চোষ অর্থাৎ নিকটে 
অগ্ি থাকিলে যেরূপ চুষণবৎ পীড়া উপস্থিত হয়, তদ্রুপ যাতনা, এইসমন্ত লক্ষণ' 
লক্ষিত হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, অর্ধরাঁজিতে, আহারের পরিপাককাঁলে এবং শরৎ- 

খতুতে এই শূল বর্ধিত হইয়। থাকে । 
শ্লেক্সজ-শুল ।-_-জল বা! জলসমীপজাত জীবের মাংস, ছানা, দধি, 

ইক্ষুরস, পিষ্টক, খিচুড়ী, তিলতঙুল এবং অন্ঠান্ত যাবতীয় কফবর্ধক দ্রব্য 
তোজন করিলে, ললেম্সা প্রকুপিত হইয় শ্লেম্সজ-শূল উৎপাদন করে। তাহাতে | 
আমাঁশয়ে বেদন|, বমনবেগ কাস, দেহের অবসন্নতা, মুখ ও নাপসিকা হইতে 

জলশ্রাব এবং কোষ্টপ্রদেশের স্তব্ধতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যার। 

আহার করিবামাত্র, প্রাতঃকাঁলে এবং শীত ও বসন্ত খতুতে কফজ শুল অধিক 
প্রকুপিত হয়। | 

 দ্বিদোষজ-শুল ।-_ছিদোষজ শূল মধ্যে বাতঙ্লৈত্মিক-শুল _ বস্তি, হৃদয়. 
পার্খ ও পৃষ্ঠদেশে ; পিত্তঙ্েক্মজ-শুল- -কুক্ষি, হৃদয় ও নাভিদেশে ) এবং বাতু- 

পৈত্তিক-শূল পূর্বোক্ত বাতজ ও পিভৃজ শুলের নির্দিষ্ট স্থানে উৎপন হয়। বাত- 
পৈত্তিক-শুলে অর ও দাহ অধিক হইয়। থাকে। 

ত্রিদোষজ-শুল ।-_্থ স্ব কারণে বাতাদি তিন দোবই ষুগ্রপৎ কুপিত 
হইয়া, ভ্রিদোষজ-শুল উৎপাদন করে। তাহাতে প্ীসমন্ত লক্ষণই মিলিত ভাবে 
প্রকাশিত হয়। ইহ! অসাধ্য ও আশুগ্রাণনাশক। 

আমজ-শুল ।_-আমজ অর্থাৎ অপকরমজাত-শুলরোগে উদরে গুড়) 
গুড়, শব; বমন বা বমনবেগ, দেছের গুরুতা, শরীরে আর্জবন্্ আচ্ছাদনের তায় । 

অনুভব, মল-সুত্রের নিরোধ, কফত্রাব এবং কফজ-শূলের অন্যান্ত লঙ্গণসমূহও ; 

লক্ষিত হয়। | 
সাধ্যাসাধ্য ।---এইসমন্ত শুলমধ্যে একদোষজাঁত শুল সাধ্য ;) ছুইদৌব-. 

জাত কষ্টসাধ্য; আর ত্রিদোষজ এবং অতিশয় বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা) মষ্া. 
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'আনীহ, দেহের গুরুতা, অর, ভ্রম, অরুচি, কুশতা ও ববহানি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত 

শূলরোগ অসাধ্য । 
পরিণাম-শুল ।__আহারের পরিপাক অবস্থায় যে শুল উপস্থিত হয়, 

তাহাকে পরিণামশুল কহে। বাযুবর্ধক কাঁরণসমুছ অত্যন্ত সেবিত হইলে, বায়ু 

কুপিত হইয়া, কফ এবং পিস্তুকে দুষিত করে) ভাহাতেই এই শুল উৎপন্ন 
হইয়া থাকে। 

(| পরিণাম-শুলের দোবভেদে লক্ষণ ।-___পরিণামশূলে বাযুর আধিক্য 
থাকিলে, উদরাখান, উদরে গুড়গুড়, এব, মল-মূত্রের নিরোধ, মনের অনুস্থতা! 

ও কম্প, এইসমস্ত অতিরিক্ত ভক্ষণ লক্ষিত হয়। ন্নিগ্ধ ও উক্চদ্রধ্য সেবনে এই 

শলের উপশম হইতে দেখা বায়। পিত্তের আধিক্যে তৃষ্ণ, দাহ, চিত্তের অসুস্থতা, 
ঘর্ম ও গ্রীতল-ক্রিয়ায় পীড়ার উপশম, এই কয়েকটী লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

কটু, অস্ন বা লবণরস ভোঁকনে এই শুলের বৃদ্ধি হই থাকে । কফের আধিক্য 
থাকিলে, বমি বা বমনবেগ, মুচ্ছ1'ও অল্পক্ষণন্থায়ী বেদনা হয়। কটু বা তিজ্তরস 

সেবনে এই শুলের উপশম হইতে দেখা যার। দুইদোষ বা তিনদোষের মিলিত 

লক্ষণ প্রকাশিত হঈলে? তদনুসারে তাহাকে দ্বিদোবজ বা ভ্রিদোষজ পরিণাম-শুল 

নামে অভিহিত করা হয়। ত্রিদোষজ পরিণাম-শুলে রোগীর বল, দাংস ব। অগ্নি 

ক্দীণ হইলে, তাহা অসাধ্য হইস্সা থাকে । 
অন্নদ্রব-শুল-্লক্ষণ ।--ভুক্তদ্রত্ের পর্পাঞ্ষের সময়ে অথবা অপন্ক 

অবস্থাতে অনিদিষ্টরূপে যে শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্রদ্রবশুল কহে। এই | 

শুল গথ্য-ভোজনাদিদ্বারা উপশন্ত হয় না ;- বমি হইয়া গেলে কতকটা শাস্তিবোধ | 

হইরা থাকে । 
বাতজ-শুল-চিকিৎসা 1--শুলরোগ প্রথম উৎপন্ন হইবাণাত্রই 

চিকিৎসা করিবে। পীড়া দীর্ঘকালের হইলে আরোগ্যের আশা! থাকে না। | 

বাতজ-শুলে উদরে ম্বেদ প্রদান করিলে, বিশেষ আরাম বোধ হম । মৃত্তিক] জলে 

গুলিয়া অগ্রিজ্ঞালে পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে বস্ত্রখণ্ডে তাহার পুটলী | 
বাঁধিয়া তন্বার! বেদনাস্থানে স্বেদ দ্িবে। কার্পাসবীঞ্, কুলখকলাই, তিল, বৰ, | 
এরওমূল, মিনা, পুনর্নবা ও শণবীজ, এইসমন্ত দ্রব্যের মধ্যে যে কয়েকটা | 

পাওয়া . যায়, তাহ! কীঞ্ধির সহিত বীটিয়া ও গরম করিয়। বন্তথণ্ডে 
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তাহার পুটলী বীধিবে ; তত্দাঁরী ম্বেদ প্রদান করিলে, উদর, মণ্তক, কনুই, পাছা, 

জাম, পদ, অঙ্গুলি, গুলুফঃ স্বদ্ধ ও কটিদেশের শুল তুরা় প্রশমিত হয়। 
বি্বমূল; তিলঃ এরওমুলঃ একত্র কীজিসহ. বাটিয়া গরম করিয়া একটা 

পিও গ্রস্তত_ করিবে. সেই পিও উদরের উপর বুলাইলেও শুল প্রশমিত 
হইয়। থাকে । দেবদার, শ্বেতবচ; কুড়, শুল্ফা, হিং ও দৈন্ধব লবণ কীজি- 

সহ বাঁটিয়। গরম করিয়া উপরে প্রলেপ দিলেও বাতজ-শূলের শাস্তি হযন। 

অথবা! বিন্বমূলঃ এরগুমুল, চিতাঁমুল, শুঠ, হিং ও সৈন্ধব, একত্র পেষণ করিয়া | 
গরম না করিয়া, উরে প্রলেপ দিবে। বেড়েলা, পুনর্নব, এরওুমুল, বৃছতী, 
কণ্টকাঁরী ও গোক্ষুর, ইহাদের কাঁথে হিং ও সৈ্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান 

করিতে দিবে। শুঠ ও এরওমুল-_এই'ছুই পদার্থের কাথ, হিং ও সচল-লবণের 

সহিত পাঁন কৰিলে, শূল সন্তঃ প্রশমিত হয়। হিং থৈকল, পিপুল, স্চল-লবণ, 

[ ফারী, যবক্ষার, হরীতকী ও সৈদ্ধব-লবণ ইহাদের সমতা চূর্ণ 1* চারি আনা 

মাত্রায় তাঁড়ির সহিত পান করিলে, বাতগ-শূল নিবারিত হস্। হিং থৈকল, 
শুঠ১ পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব ও বট রম্রহ 

পেষণ করিয়া, %* ছুই আন! বা! চারি আন! মাজায় সেবন করিবেও রতজ্র-শুলের 
শাস্তি হয় 

পিত্তজ-শুল-চিকিৎসা ।-_-পিত্বজ-শুলে পটোলপত্র বা নিমের ককযুক্ত 

দুগ্ধ, জল কিংবা ইক্ষুর পান করাইয়া বমন করাইবে। মলবদ্ধ থাকিলে 
যষ্টিমধুর কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরগুতৈল পান করাইবে। অথব! 
ত্রিফল! ও সোন্দাল-মজ্জার কাঁথে দ্বত ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে; 

তাহাতে শূল, দাহ ও বক্তপিত্ত প্রশমত হয়। প্রাতঃকালে মধুর সহিত শতমুলীর 

রস কিংবা চিনির সহিত আমলকীর রস পাঁন করিলে, -অথব! মধুর সহিত আম- 
লকীচুর্ণ অবলেহনন করিলে, পিতৃজ শৃলের উপশম হয়। শতমূলী, যষ্টিধূ; 
বেড়েলা, কুশমূল ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্কাথ শীতল করিয়! পান করিলে, পিত্তজ- 

( শুলের দাহবৎ যন্ত্র নিবারিত হয়। বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর,' এরগসুল, কুশ, 
| কাশ ও ইক্ষুবালিকা, ইহাঁদের ক্বাথ সেবনেও পিত্তজ-শুলের শান্তি হয়। - ' : 

কফজ-শৃল-চিকিৎসা |-_কফজ-শূলে প্রথমতঃ বমন: ও জজ্ঘন 
দেওয়া আবস্তক । আমদোষ থাকিলে, মুতা, বচ, কী, 'হুরীত্তকী ও গূর্বা- 

ই 
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মূল, এই সকল দ্রব্য সমভাবে পেষণ করিয়া)" চারি আন মাত্রায় গোমুত্রের 

সহিত পাঁন 'করিতে দিবে। পিপুল, পিপুলমূলঃ চই, চিতামুল, শুঠ, সৈন্ধব, 

| সচল ও বিটুলবণ এবং হিং একত্র চূর্ণ করিয়া %* আনা বা।০ চারি আনি! মাত্রায় 
উঞ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে। অথবা বচ, মুতা, চিতামূল, হরীতকী, কটকী, 
ইহাদের চূর্ণ ।* চারি আনা মাত্রায় গোমূজ্রের সহিত মেবন করাইবে। | 

আমজ-শুল চিকিৎসা ।-_-আমজ-শুলে কফজ-শুলের ন্যাঁরই চিকিৎসা 
| করিতে হয়। তষ্িন্ন বমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঠ, একভ্ চূর্ণ করিয়া ।০ 

চাঁরি আন! মাত্রায় গীতলজলের সহিত সেবন করাইবে। অধ্রিমান্দ্য ও অজীর্ণ 
রোগে আমদোষের পরিপাক ও অগ্নি বদ্ধিত করিবার জন্ত যে সকল ওঁষধ লিখিত 

হইয়াছে, আমজ শুলে সেই সমস্ত গুধধ প্রয়োগ কর! আবশ্তক। 

_ব্রিদবোষজ-শুল চিকিৎসা ।---জিদোষজ-শুলে ভূমিকুম্মা্ডের রস ২ 
| ছুই তোল! ও পক্ষ দাড়িমের রস ২ ছুই তোলা; শু ঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈম্ধবলবণ 

ইহাদের মিলিত চূর্ণ %* দুই আনা এবং মধু %ৎ ছুই আনাঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া 

1 পান করাইবে। শঙ্খভস্ম ১ এক মাষা, সৈন্ধবলবণ, শু'ঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের 
চূর্ণ মিলিত ২ ছুই মাধা এবং হিং ২ দুই বাঁ তিন রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, 

উষ্জজলের সহিত সেবন করিলে, ত্রিদোষ-শুলের শান্তি হয়। 

পরিণাম-শুল চিকিৎসা ।-_পরিণাম-শূলে এরগমুল, বিূল, বৃহতী, 
কণ্টকারী, টাবানেবুর মুল, পাথরকুচী ও গোক্ষুরমূল, ইহাদের ক্কাথের সহিত 

যবক্ষার, হিং সৈন্ধবলবণ ও এরওটৈল মিশ্রিত করি! পান করাইবে। ইহাদ্বারা |. 

অন্ান্ত স্থানের বেদনারও শাস্তি হয়। হরীতকী, শুঠ ও মণ্ডুরচ্ণ, প্রত্যেক ভ্ব্য 

সমভাগে লইয়া, দ্বত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার পরিণাম-শুলই 

নিবারিত হয়। শঘুকাদি-গুড়িক ও নারিকেল-ক্ষার প্রভৃতি--পরিণাম-শুলের 

শ্রেষ্ঠ ওধধ। 

অল্নদ্রব-শুলে অল্পপিত্বরোগের স্তায় চিকিৎসা করা আঁবশ্তক। অন্নপিন 

ও শুল উভয় রোগেরই নির্দিষ্ট উষধসমূহের মধ্যে কতিপয় ওষধ, অন্নদ্রব-শুলে, 
রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনাপুর্ববক প্রয়োগ করিবে। 

প্রযোজ্য ওষধ ।--সাসুদ্রান্চর্ণ তারামুর-গুড়ঃ শতাবরী-মতুর, বৃহৎ 
শতাবরী-মণ্ুরঃ ধাত্রীলৌহ (ছুইপ্রকার )» আমলকীখণ্ড» .নারিকেলখণ্ড, বৃহৎ, 
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নারিকেলথ্, নারিকেলামৃত, হ্রীতকীখণ্ড, শ্রীবিদ্ঞাধরান্র, শৃলগজকেশরী, 
শুলবজিণী বটা, পিপগ্ললীঘত ও শূলগজেন্ত্র তৈল প্রভৃতি এবং অক্পিত্ত রোগের 
কতিপয় ওষধ যাবতীয় শৃরোঁগে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ কর! যায়। গ্রহণী- 

শপ 

পারাপার প্লাস 

রোগোক্ত শ্রীবিন্বতৈলও শুলরোগে বিশেষ উপকারক। 

পথ] পথ্য ।-_ পীড়া প্রবল থাকিলে, অন্নাহাঁব বন্ধ রাখিফা, দিবসে 
দুপ্ধ-বাঁলি ও দুপ্ধ-সাগড এবং রাত্রিতে দুগ্ধ খই আহার করা আবশ্যক । পিত্তজ- 
শুলের সহিত বমি, জর, অত্যন্ত দহ ও অতিশয় হম উপদ্রব থাকিলে, মধু- 

মিশ্রিত ঘবের পের! পান করা হিতকর। পীড়ার উপশম হইলে, দিবসে পুরাতন 
তলের স্ুসিদ্ধ অন্ন, মাগুর, শিঙী, কই ও মৌরলা, প্রভৃতি ক্ষুদ্রমতস্তের ঝোল, 
মাণকচু, ওল, পটোল, বেগুন, ডুমুর, পুরাতন কুয্সাণ্, সজিনার ঢাঁটা, করোলা ও 

মোচা, প্রভৃতির তরকারী, উঞ্কছুপ্ধ, ভিক্তদ্রবা, াঁবের জল ও হিং, প্রভৃতি দ্রব্য 

আহার ব্যবস্থ। করিবে । তরকাবা প্রভৃতি সৈন্ধদ্লব্ণ নঃবোগে পাঁক করা উচিত । 

তরকারী বত কম ব্যবহার হয়, এই খেঁগে তাহারই চেষ্টা করা উচিত । তরকারী 

বন্ধ করিয়া, কেবল দুধ-ভাঁত খাইতে পারিলে ভাল হয়। বাত্রিকালে যবের মণ্ড 

দুগ্ধবালি, দুগ্ধ-খই আঁহাব ব্যবস্থের। জতখাঁবাবের জন্য কুমড়ার মিঠাই, 

নারিকেল সন্দেশ (রসকর1 ) ও 'মামলকীর মোঁরবব! উপকারী । এই 

রোগে আহারের সময়ে জলপান না করিয়া, আহারের ছুই ঘণ্ট1 পরে জলপাঁন 

হিতকর।' সহামত শীতল ক্লে স্নাঁন করিতে পার! বায়। 

নিষিদ্ধ দ্রব্য ।-গুরুপাকদ্রব্য ভোজন, অধিক পরিমাণে ভোঁজন, 

সর্বপ্রকার দাল, শাক, বড় মংন্ত, দধি, রুক্ষ, কষায় ও লীতল ডরব্য, অস্নদরব্য, 
লঙ্কার বাঁল, তীব্রমদা, রৌদ্রাদির আতপসেবন, পরিশ্রম, মৈথুন, শোক, ক্রোধ, 
মলমৃত্রাদির বেগধারণ ও রাঁত্রিজাগরণ, শুলরোগে অনিষ্টকারক। 

এ 

-পোশীপিপীত শী পাশপাশি 
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ৰ নিদান ।---অধোঁবারু। মল, মূত্র, ভূত্তা, অশ্রু, হাচি, উদগাঁর, বমি, শুক্র, 
ূ দুধা, তৃষ্ণা, দীর্ঘশ্বাস ও নিদ্রা, এই লমস্তের বেগ ধারণ করিলে, প্রতিহত বায়ু 

| উদ্দাবর্ভ নামক রোগ উৎপাদন করে। | 

| 1ভন্ন ভিন্ন বেগরোধে গীড়।র লক্ষণ |--অধোবাহুর বেগ ধারণ 
ৃ করিলে, বায়ু, মুত্র ও মলের নিরোধ, উদরাঁধ্বান, ক্লান্তি, উদবে ও সর্বধাঙ্গে বেদন! 

ৰ এ-ং -অন্তান্ত বাঁতজ গীড়| উপস্থিত হয়। মলবেগ রোধ করিলে, উরে গুড়, 

ৰ গুড়, শব্দ 'ও শুলবেদন1, গুহাদেশে কর্তনবৎ বাতনা, মলনিরোধ, উদগার এবং 

(কখন কখন মুখ দিয়। মলনিগন, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মুত্রের বেগ- 

ধারণে-_মুত্রাশর় ও লিঙ্গে শূলবৎ বেদনা; কষ্টে মুন্তরনির্গম বা মুক্রনিরোধ, শিরঃ- 

পীড়া, বাথার জন্য শরীর হুইয়া পড়া এবং বজ্ষণদ্বয়ে ! কুচকিতে ) আকর্ষণবৎ 

যন্ত্রণা হইয়া থাকে। ভূম্তার বেগধারণ করিঞ্ে.বাযুজনিত মন্তান্তস্ত, গলস্তস্ত 
| শিরোরোগ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসা ও মুখরোগ উৎপন্ন হয়। আনন্দ বা শোকাদি 

কারণে চক্ষুতে অশ্রুজল উপস্থিত হইলে, বর্দি তাহা রোধ করিয়া বাঁথা যাঁয়ঃ তাহ! 

সস 

র 
র 

হইলে মস্তক ভার এবং কষ্টপ্রদ পানস ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়। হাঁচির বেগ ধারণ 

করিলে, মন্তান্ত্ত, শিরঃশুল, অর্দিত রোগ, অদ্দাবভেদক (আধকপাঁলে ) ও 

 ইন্দরিয়মূহের ছূর্বলতা--এই সমন্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। উদ্দগারের বেগ নিরোধ 
করিলে, কণ্ঠ ও মুখের পরিপূর্ণতা, হৃদয়ে ও আমাশয়ে সুচীবেধবৎ বেদনা, অস্পষ্ট 
বাক্য, নিশ্বাস-প্রশ্থাসে ক্টবোধ, কণ্ড; কোঠ, অরুচি, স্রেচত! প্রভৃতি মুখে কাল 
কাল দাগ, শোধ, পাওুরোগ, জর, কুষ্ঠ, বমনবেগ ও বিসর্পরোগ জন্মে । শুক্র- 

বেগ রোধ করিলে, মুত্রাশয়ে, গুহাদেশে ও অগডকোষে শোথ এবং বেদনা, মুত্ররোধ, 

শুক্রাশ্মরী, শুক্রক্ষরণ এবং নানাপ্রকাঁর কষ্টপাধ্য মুত্রাধাতরোগ উপস্থিত হইয়া 
থাকে । ক্ষুধার বেগধারণে অর্থাৎ ক্ষুধার সময়ে ভোজন ন! করিলে, তন্ত্র, অঙ্গ- 
মর্দ, অরুচি, শ্রান্তিবোধ ও দৃষ্টিণক্তির দুর্বলতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। তৃষ্ণ- 
নিরোধে ক ও মুখের শোঁষ, শ্রবণশক্তির নাঁশ, হৃদয়ে বেদনা, এই সমস্ত লক্ষণ 
প্রকাশিত হুয়। পরিশ্রমের পর দীর্ঘশ্বাস রোধ করিয়। রাখিলে, হৃত্রোগ, মোহ, 

পট. 

পপ স্নাকা 

ধা 



তু 

০, 
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ও গুল্সরোগ জন্মে। নিদ্রারোধে ভূম্তা, অঙ্গমর্দ, চক্ষু ও মস্তকের গুরুত্ব এবং 

তন্দ্রা উপস্থিত হয় 

_. অন্যবিধ উদীবর্ত।-_ এই সমস্ত উদাবর্ত ব্যতীত, রুক্ষ, কষায়, কু 
ও তিজ্দ্রব্য ভোঁজনাদি কারণে কোট্ঠাশ্রিত বাধু কুপিত হইয়া, সগ্ঃ অন্ত এক 
প্রকার উদ্দাবর্ত রোগ উৎপাঁদন কবে। তাহাতে এ কুপিত বায়ু দ্বার! বাত, মুত্র, 
মূল, রক্ত, কফ ও মেদৌবহ কঝোতঃসমূহ আবৃত এবং শুফ হইয়া! যাঁয়। তজ্জন্য 

হৃদয় ও বস্তিদেশে বেদনা; বমনেচ্ছা, অতিকষ্টে বাঁত-মুত্র-পুরীষের নির্গম এবং 

ক্রমশঃ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্তায়, দাহ, মৃচ্ছা, জর, বমি, হিকা, শিরৌরোগ, 
মনের ভ্রান্তি, শ্রবণেক্দ্রিয়ের বিকৃতি ও অন্তান্ত বিবিধ বাতজ গীড়া উপস্থিত হইয়া 

থাকে। 

আনাহু। (সংজ্ঞা ও লক্ষণ। )__আহারজনিত অপক রস বা 

পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত ও বিগুণ-বাযু কর্তৃক বিরুদ্ধ হইয়া যথাঁথরূপে নিঃল্থত না 

হইলে, তাহাকে আনাহরোগ কহে। অপক্করসঙ্গনিত আনাহ তৃষ্ণ, প্রতিশ্ঠায়, 
মস্তকে জালা, আমাঁশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ে স্তব্ধত1 এবং উদগাররোধ প্রভৃতি 

লক্ষণ উপস্থিত হয়। মলসঞ্চয় জনিত আনাহরোগে কটি ও পৃষ্ঠদেশের স্তব্ধতা, 

মল-মূত্রের নিরোধ, শূল, মুচ্ছা, বিষ্ঠাবমন, শোথ, আধ্মান, অধোবাঁযুর নিরোধ এবং 

অলসক রোগোক্ত অন্তান্ত লক্ষণও প্রকাশিত হইয়া থাকে। 

'উদ্দাবর্ত চিকিৎসা |-__বাঘুর অন্থলোমতা-বিধান-_-উদাবর্ত রোগের 

মুখ্য চিকিৎসা । অধোবাত-নিরোধ জনিত উদাবর্ে স্েহপান এবং শ্েদ ও বস্তি 

( পিচকারী ) প্রয়োগ করিবে । মদনফল, পিপুল, কুড়, বচ ও শ্বেতদর্ষপ,-- 

প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্ধসমান গুড় লইয়া, প্রথমে গুড় জলে গুলিয়া অগ্মিতে 

পাঁক করিবে; পাকাশয়ে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও এ সমস্ত চর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! বস্তি (বাতি) 

্রস্তত করিতে হইবে। ইহাঁকে ফলবন্তি কহে। গুহাদ্বারে এই বত্তি প্রয়োগ করিলে, 
সকলপ্রকাঁর উদাবর্তই প্রশমিত হয়।: মলবেগধারণ জন্য উদ্দাবর্তে বিরেচক 

ওঁষধ, শী ফলবর্তি, গাত্রে তৈলাদিমর্দন, অবগাহন এবং স্বেদ ও বস্তিকর্মের ওক্োগ 
আবশ্তক। মুত্রবেগরোধ্জনিত উদাবর্তে অঞ্জুনছাঁলের কাঁথ এবং জলের সহিত 
কিঞ্চিৎ লবণমিশ্রিত ক!কুড়ের বীজদূর্ণ অথব! বচচুর্ণ সেবন করাইবে.। .মুঝ্সকচ্ছ 

ও অশ্মরীরোগোক্ত সমুদায় ষধই ইহাতে প্রপ্নোগ কর! ঘায়। ভূতাবেগধারণ : 



্ চি 

1 উদ্দাবর্ত ও আনাহ। ১৬৭ ও 

জন্য উদাংর্ডে ন্নেহ-স্বেদ, বায়ুনাশক অন্যান্ত ক্রিদ্না। ও ষধাদির প্রয়োগ কর্তব্য । 

অশ্রবেগধারণজনিত উদীবর্তে তীক্ষ অগ্রনাদি দ্বারা অশ্রু নিঃসারিত করিয়া, 

রোগীকে সন্তষ্টচিত্ব রাখিবে। হাঁচি-নিরোধে মরিচাদি তীক্ষ দ্রবোর নস্ত বা 

সু্যদর্শনাঁদি ক্রিয়! দ্বার! হাচি প্রবর্তিত করাইবে। উদগাররোধে গুলঞ্চ, ভূমি- 
কুম্মাণ্ড অশ্বগন্ধা, অনস্তমূল, শতমূলী ( ছুই ভাগ ", মুগাঁনী, মাধাণী, জীবস্তী ও 

্িমধূঃ এইসমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া, বসা, ঘ্বত ও মোমের সহিত মিশ্রিত করিবে ; 
পরে তাহার বত্তি প্রস্তুত করিয়! চুরুটের ন্যায় তাহার ধুম পান করাইবে। বমন- 

' বেগরোধজনিত উদাবর্তে বমন, লঙ্ঘন, বিরেচন ও তৈলমর্দন হিতকর | শুক্র- 

বেগধাঁরণজনিত উদাবর্তে মৈথুন, তৈলমদ্দিন, অবগাহন, মদ্যপান ও মাংসরস 
প্রভৃতি পুষ্টিকর ভোজন এবং তৃণপঞ্চমূলের কন্ক ও চতুগুণ জলসহ ছুগ্ধ পাক 
করিয়া, ছুপ্ধভাগ অবশিষ্ট থাকিতে সেই ছুপ্ধ পান করা! উপকারী । ক্ষুধারোধ- 

জনিত উদাবর্তে ্সিপ্ণঃ উষ্ণ ও রুচিজনক অন্ন অল্প পরিধীণে ভোঁজন করাইবে। 
স্গন্ধিপুষ্পের আস্ত্রাণ লওয়া ইহাতে হিতকর। তৃষ্ণাবেগধারণজনিত উদাবর্তে 
কর্পুরবাসিত জল বা বরফজল ও যবাগু পান করাইবে এবং সর্বববিধ 
ব্ীতলক্রিয়। করিতে হইবে। শ্রমজন্-শ্বাসরোধজ উদীবর্তে বিশ্রাম করাইবে ও 

ও মাংসরসের সহিত অন্ন ভোঁজন করিতে দিবে ॥ নিদ্রীরোধজনিত উদ্দাবর্তে 

চিনি মিশ্রিত দুগ্ধপান, সঞ্ধাহন (হস্তপদাদি টেপান) এবং স্ুখপ্র্দ 'শয্যায় 

শয়ন প্রভৃতি উপায়দ্বারা নিদ্রাকর্ষণ করা আবশ্যক। রক্ষদ্রব্াাদি সেব্ন ভন্থয 
উপাঁবর্তে পূর্বোক্ত ফলবর্তি, অথবা! হিং, মধু ও সৈন্ধব-লবণ একত্র পেষণ 
করিয়া বন্তি প্রস্তত করিবে, এবং সেই ঝষ্তিতে দ্বৃত মাখাইয়। গুহাদ্বারে প্রবেশ 

করাইয়। দিবে। 
আনাহ-চিকি সা ।__-আনাহরোগেও উপাবর্ত রোগের স্তায় বায়ুর 

র অনুলোমতা৷ সাধন এবং বস্তি-কন্ন ও বত্তিপ্রয়োগ প্রভৃতি কার্য্য হিতকর। তেউড়ী 

ূ চূর্ণ ছুই ভাগ, পিপুল ৪ চাঁরিভাঁগ, হরীতকী ৫ পাঁচভাগ এবং গুড় সর্ববসমান--, 

একত্র মিশ্রিত করিয়া, |০ চারি আন! বা অর্ধতোল। মাত্রায় সেবন করাইলে, 

আনাহ রোগের শাস্তি হয়। বচ, হরীতকী, চিভাঁমূল, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ 
ও কুড়,__সমভাগে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ 1* চারি আনা! বা %৩ ছুই আন৷ 

মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহা ভিন্ন নাঁরাচচুর্ণ, গুড়াষ্টক, বৈগ্যানীথ বটী, বৃহৎ ্ ৃ 

রস 

পপ সপ পপ পপ স্পা পপ পপ পপ সপ পপ 

হ 

যর পসরা পপ পপ পাপ পপ পাপী পিসপসীশ পপ ্পী স্পা 

বর্ম পপ সপে 

টা 
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ইচ্ছাভেদী রস, শুক্ষমূলাছ্য বত ও স্থিরাছ্ দ্বৃত প্রভৃতি ওষ্ধ উদ্দাবর্ত ও আনাহ- 

রোগে প্রয়োগ করা আবন্ক | 

পথ্যাপথ্য ।--উদারর্ত ও আনাহরোগে বাধুশাস্তিকারক অন্নপান্াদি 
আহার করিতে দিবে । পুরাঁতন ও সুক্কস শালিতগুলের অন্ন ঈষদুষ্ অবস্থায় স্বৃত- 

মিশ্রিত কিয়! ভোজন কবিতে দিবে । কই, মাগুর, শিক্গী, মউবোলা প্রভৃতি 

ক্ষুদ্র মতস্ত্ের ঝোল, ছাগাদি কোমলমাংসের রস এবং শুলরোগোক্ত তরকারীসমূহ ূ 

ও দুগ্ধ পান করা উপকারক। মাঁংস ও দগ্ধ এক সময়ে আহার কব অনিষ্ট্পনক। | 

মিছরির সরবত ভাঁবের জপ, পাকা পেপে, আত! ও বেদানা প্রভৃতি আহার ূ 

করিতে দিবে। রাত্রিকালে ক্ষুধা থাকিলে এরূপ অন্ন আহাঁর করিতে দ্িবে। | 

উপযুক্ত ক্ষুধা! না হইলে, ছৃপ্ধ-সাগু, ঘবের মণ্ড বা দুগ্ধ খই, কিংবা অল্প মোহনভোগ | 

ভোজন করিতে দেওয়া বার। নহাম৩ দ্ীতল জলে বা উঞ্ণজলে স্নান, তৈল্মর্দন ূ 

অপরাহ্ন বাযুসেবন প্রত্ীতি আচরণে _ এই উভয় পড়ায় উপকার হইয়! থাকে । | 

নিষদ্ধ কন |_-কোনগ্রকৃর গুরুপাঁক উষ্কবীর্্য কক্গদ্রব্য ভোজন, ূ 

রাত্রিজীগরণ, পরিশ্রম, ব্যায়াম, পথ-পর্যটন এবং ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মনো- | 

ূ 

বিঘাতকর কার্য এই রোগে অনিষ্টকাঁরক। 

শু 
আত বসা পপ 

গগুল্া/রাগ। 

সংজ্ঞা, পুর্বলক্ষণ ও প্রকারভেদ |-_ হৃদয়, পার্খদবয়ঃ নাভি ও 

বস্তি এই পাঁচটা আভ্যন্তরিক স্থানে সময়ে সময়ে যে গোলাকার গ্রন্থি উদগত হয়, 

তাহার নাম গুল্রোগ । গুলরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বের, অধিক উদগাঁর, ম- 

রোধ, ভোঁজনে অনচ্ছা, তুর্বলতা, উদরাধান, উদরে বেদনা ও গুড়গুড় শব্দ 

এবং অগ্নিমান্দয, এইসমন্ত পূর্বরূপ প্রকাশিত হয়। গুল্স পাচপ্রকার £--বাঁতজ, 

পিততজ, ল্লেন্মজ, সন্গিপাতজ ও রক্তজ। মল, মুত্র ও অধোবীায়ুর কষ্টে 

নির্গম, অরুচি, অন্ত্কুজন। আনাহ ও বাধুর উর্ধধগমন, এই করেকটা গুলরোগেখ 

“রি 
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সাধারণ জক্ষণ অর্থাৎ প্রায় সকলপ্রকার গুল্মরোগেই এই কয়েকটা লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়া থাকে । 

বাতজ-গুলসরে'গের নিদান ও লন্ম ণ।-_ অধিক পরিমাণে বা অল্প 
মাত্রায় অথবা অনিষ্ট সময়ে ভোজন, রুক্ষ পদীর্থ ভোজন, বলবাঁন ব্)ক্তির সহত 

যুদ্ধব্গ্রহাদি কাঁধ্য, মলমুতের বেগধাঁরণ, শোক, আঁঘাত-গাপ্তি, বিরেচনাদিছার! 

অতিশয় মলক্ষয় এবং উপবাস, এইসমন্ত কারণে বাতজ-গুল্স উৎ্পন্গ হয় । এই: 

গুলের অবস্থিতির স্থিরতা নাই; কখন নাভিতে, কখন পার্থে এবং কখন ব1 

বন্তিদেশে চলিয়া! বেড়ার । ইহার আকুতিও সর্বদা একপ্রকার থাকে না; 

কখন ক্ষুদ্র, কথন নুহ্ত, কথন গোলাকার এবং কখন বা! দীথাকার হইয়া থাকে । 
আরও, হহাতে অন্প।ধিক পধিমাণে নানাপ্রকার যাতনা, মলরোঁধ, অধোবাধুর 

নিরোধ, মুখ ও গলনালীর শুদ্ধ 5 শরীরের বব! অকুণুবর্ণতা, বীতজ্বব, হ্রদ, 

কুক্দি, ক্ষদ্দ ও মন্তকে অত্যন্ত বেদন|) এব আহার পরিপাক হইলে, পীড়ার ৃ 

অধিক প্রকোপ ও আহার করিবামাত্র পীড়াঁর *শস্তিবোধ লঙ্গিত হয়। ূ 

পৈভিক-গুল্সের নিদান ও লক্ষণ |--কট্, অল্প, তীক্ষ, বিদাহী | 
(যে সকল দ্রব্যের মগ্পপাক হর) ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, অধিক মদ]পান, 

অত্যন্ত রৌদ্র ও অগ্নিসস্তাপসেবন এবং বিদপ্ধাঁভীর্ণজনিত অপর রসের আধিক্য ও 

দূষিত রক্ত, এইসমস্ত কারণে পৈত্তিক গুল্ম উৎপন্ন হয়। ইহাতে জর, পিপাসা, 
। সমস্ত অঙ্গেব বিশেষতঃ মুখের রক্তবর্ণতা, আহারের পরিপাককালে অত্যন্ত বেদনা, 

ঘন্মনির্গম, জাল! এবং গুলস্থানস্পর্শে অত্যন্ত যাতনা! হইয়া থাকে । এই গুল্স 
কদ্দাচিৎ পাকিতেও দেখা বায় । 

কফজ-গল্ের লক্ষণ ও নিদান ।-_শীতল, গুরুপাক ও লিগ্ধ- 
দ্রব্য ভোঁজনাদি এবং পরিশ্রমশুন্ততা, অধিক পরিমাণে ভোজন ও দিবা 

নিদ্রা এইসমস্ত কারণে কফজ গুল জন্মে। ইহাতে শরীরে আর্দরবস্ত্র আচ্ছা্নের 

হ্যায় অনুভব, শ্ীতজ্ঞর, শারীরিক অবসন্নত।, বমনবেগ, কাস, অরুচি, শরীরে ভাঁর- 

বোধ, শীতানগভব অল্পবেদনা, এবং গুল্স কঠিন ও উন্নত হইয়া! থাকে । 

দিদোষজ ও ত্রিদোষজ গুল্ের লক্ষণ ।-__ ছইটা দোষবর্ধক কারণ 
| মিশিতভাবে দেখিত হুইলে, দ্বিদোষজ-গুল্স উৎপন্ন হইতে পারে। তাহাতে সেই 

সেই ছুইটা দোষের মিলিত লক্ষণই লক্ষিত হয়। ব্রিদোষজ-গুল্চও প্রীক্ূপ তিন- 

পু 
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০ পপ পপ 

এ কবিরাজি-শিক্ষা। চি 
দোষবর্ধক কারণ সেবনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই গুল অত্যন্ত বেদনা, ও 
দাঁহযুক্ত, প্রন্তরের ন্তায় কঠিন, উন্নত, ভয়ঙ্কর কষ্টদায়ক. এবং মন, শরীর ও 
অগ্নিবলের ক্ষয়কারক ৷ বিশেষতঃ এই গুল্স সত্বর পাঁকিয়! উঠে। 

রক্ত-গুলেের নিদান ও লক্ষণ 1---অপক গর্ভআ্রাব হইলে, কিংবা 

যথাঁকালে প্রসব হওয়ার পরে, অথব! খতুকাঁলে আহার বিহারাদির অনিয়ম | 
করিলে, বাধু কুপিত হইড়া' রজৌরক্তকে দূষিত করে, তজ্জন্ত গর্ভাশয় মধ্যে 
রক্তগুল্স জন্মিয়া থাকে । ইহাতে অত্যন্ত দাহ, বেদনা এবং পৈত্তিক গুলোর 
অন্যান্ত লক্ষণসমূহও লক্ষিত হয়। তছিম্ন খতুবন্ধ, মুখ পীতবর্ণ, পতনের অগ্রভাগ 

কৃষ্ণ, স্তন হইতে দুগ্ধনির্গম, বিবিধ দ্রব্ভোজনে ইচ্ছা, মুখ হইতে জলআাব ও 

আঁলশ্ত প্রভৃতি যাবতীয় গর্ভলক্ষণই ইহাঁতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তবে, 

গর্ভলক্ষণের সহিত ইহার 'এই মাত্র গ্রভেদ যে গর্ভম্পন্দন কালে কোনরূপ বেদন! । 
থাকে না এবং গর্ভস্থ ভ্রণের সমুদায় অঙ্গ একসময়ে স্পন্দিত না হইয়া! হত্ত-পদাদি | 
এক একটা অঙ্গবিশেষ সর্বদা স্পন্দিত হয়; আর রক্ত-গুল্মে সমস্ত পিওটাই 

অত্যন্ত বেদন। জন্মাই়। দীর্ঘবালীন্তরে স্পন্দিত হইয়া থাকে। 
অসাধ্য ও সাঙ্ঘাতিক গুলা ।-_গুল ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়! যদি সমন্ত 

উদরে ব্যাপ্ত হয়, রস-রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করে, শিরাসমৃহদ্বারা আচ্ছাদিত হয়, 

এবং কাছিমের ন্যায় উন্নত হইয়া উঠে, আর তাহার সহিত যদি দুর্বলতা, অরুচি, 
বমনবেগ, বমি, কাস, অনুস্থচিত্ততা। জর, তৃষ্ণা ও মুখনাসিক1 হইতে জলআাব-_ | 
এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহ! হইলে সেই গুল্সরোগ অসাধ্য হয়। গুল্ম- 

রোগীর হৃদয়ে, নাভিতে ও হস্ত-পর্দে শোথ এবং জর, শ্বাস, বমি ও অতিসার, 

অথবা শ্বাস, শৃল, পিপাঁসা, অরুচি, হঠাৎ গুল্স বিলীন হইয়া যাঁওয়া ও দুর্ববলতা, 
এইসকল লক্ষণ প্রকাঁশিত হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়। থাঁকে। ূ 

দোম্ভিদে চিকিুসা।-__সমুদ্রায় গুলসরোগেই প্রথমতঃ বাষুর শাস্তি 
করিবার উপায় বিধান করিবে। যেখানে দোষ বিশ্ষের লক্ষণসমূহ স্পষ্ট 
প্রকাশিত না হওয়ায়, কোন্ দোষজ গুল্স তাহা নিশ্চয় করা না বাঁইবে, সেখানেও 

বাধু-গ্রশমনের 'ষধাদদি প্রয়োগ করিবে। যেহেতু বাঁযু শাস্তি করিতে পাঁরিলে, 

গুলোর অন্তান্ত দৌষ সহজেই শাস্ত কর! যায়। ও হরীতকীচর্ণের সহিত 

এরগুট৬ল পাল. এবং ক্নেহস্বেদ,_বাতৃজ-গুলে উপকাঁরক। সাচীক্ষার ২ দুই 

ৃ টিনা. 
বিচ 
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মাষা, কুড় ২ ছুই মাঁধা ও কেতকীজটার ক্ষার ৪ চারি মাষা, এরগুতৈলের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বাঁতিজ গুক্স প্রশমিত হয়। শুঁঠ 9 চাঁরিতোলা, 

থোসাশুন্ত কষ্ণতিল ১৬ ষোল তোলা ও পুরাতন গুড় ৮ আটতোল!, একত্র পেষণ 
. করিয়া ॥০ অদ্ধতোলা৷ বা ১ এক তোলা মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন কৃরিলে, 

বাতজগুল্, উদাবর্ত ও যোনিশুল প্রশমিত হয়। পৈত্তিকগুল্মে বিরেচন উপ- 

কারক। ত্রিফলার ক্কাথের সহিত তেউড়ীচুর্ণ অথবা পুরাতন গুড়ের সহিত হরী-_ 
তকীচূর্ণ সেবন করিলে, বিরেচন হইয়া পিত্জ-গুল্ের শান্তি হয় । গুঝরোগে দাহ, 
শূলবেদন|, ক্ষুব্ধতা» নিদ্রানাশ, অস্থিরতা ও জর প্রকাশ পাইলে, সেই গুল্স 

পাঁকিবার উপযুক্ত ওষধ দিবে, এবং পাঁকিলে অন্তবিদ্রধিরোগের স্তায় চিকিৎসা! 

করিবে। কফজ-গুল্সে উপবাস ও ন্বেদ প্রভৃতি কফনাশক ক্রিয়। এরূপ ভাবে ূ 

প্রয়োগ করা আবস্তকঃ যেন তাহাতে বাঁধু আঁধক প্রকুপিত না হয়। অগ্নিমান্দ্য, 

অঙ্গবেদনাঃ কোন্ঠে ভারবৌধ, শরীরে আর্দরবন্ত্র আচ্ছাদনের স্তায় অন্থভব, গা ৃ 

বমি বমি ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, বমনও করাইতে পারা যাঁয়। ূ 

বেল, শোৌণা, গান্তারী, পারুল ও গণিয়ারী-_- এই বৃহৎ পঞ্চমূলের ছাঁলের কাথ ূ 

প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে, কফজ গুল্সের উপশম হয়। বমানীচুর্ণ ও বিট্ুলবণ 
ঘোলের সহিত পান করাইলে, অগ্নির দীণ্চি এবং বাযু মূত্র ও পুরীষের অন্থুলোম 

হইয়া থাকে । প্রলেম্মজ গুন্সে তিল, এরওবীজ ও সর্ষপ বাটিয়া গুলসস্থানে প্রলেপ 

দিয়া) উ্ণ লৌহপাত্দ্বার তীর উপর স্বেদ দিলে, বিশেষ উপকার পাওয়৷ বাঁয়। 

হিং, কুড়, ধনে, হরীতকী, তেউড়ীমূল, বিটু-লবণ, দৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার ও শুঠ,.। 

এইসকল দ্রব্য ঘ্বতে ভাজিয়! -চুর্ণ করিবে) এ চূর্ণ * ছুই আনা হইতে ।০ চারি 

আন! মাজা ষবের কাথের সহিত সেবন করাইলে, গুল্স ও তজ্জনিত উপদ্রৎসমূহ 
নিবারিত হয়। সর্জিকাক্ষার | অন্ধ তোল! ও পুরাতন গুড় ॥* অর্ধতোল৷ 

একত্র মিশ্রিত করিয়া ॥০ অর্ধতোল! মাত্রায় সেবন করাইলেও গুল্ারোগের শাস্তি, 

হয়। রক্জ-গুল্স একাদশ মাঁসের পর চিকিওসা করা আবশ্তক? যেহেতু এই 
রোগ পুরাতন..হইলেই স্ুখসাধ্য.হয়। ইহাতে প্রথমতঃ শ্েহপান, স্বেদকার্ধ্য ও 
শনিগ্ধবির়েচন প্রয়োজনীয় । শুল্ফা, নাটাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বাঁমুনহাটা, 

ও পিপুল,-- সমভাঁগে একজ বাঁটিয়! তিলের কাঁথের সহিত সেবন করাইলে, রক্ত- 

গুনের শাস্তি হয়। অথব! তিলের কাঁথের সহিত পুরাতন গুড়, একটু হিং ও 

২ তি 

পপ 

/ 
ৃ 

) 
ৃ 
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বামুনহাটা চুর্ণ সেষন করাইবে। মরিচচর্ণের সহিত আমলকীর রস পান 
করাইলেও উপকার হয়। 

উপযোগী উষধ |-_হিঙ্গাদি চর্ণ, বচাঁদি চূর্ণ, লবঙ্গাদি টি ব্জনক্ষার, 
দন্তীহরীতকী, কাস্কীয়ন গুড়িকা, পঞ্চানন-৫স, গুল্সকালানল-রস, বুহৎ গুল্সকাঁলা- 

নল-রস, জষণ।ছ্য দ্বত, নাঁবাচদ্বুত, ত্রায়মাণীছ্য ঘ্বৃত, প্রভৃতি ওষধ এবং বাসুশাত্তি- 

কারক ্বল্পবিষুঃতৈল, €ভূতি কতিপয় তৈল গুল্সরোগে বিবেচনাপুর্ধবক প্রস্নোগ 

করা আবশ্যক । 

পথ পথ্য । যেসকল দ্রব্য বাঘুব শান্তিকাঁরক, তাহাই গুল্সরোগের 

সাধারণ পথ্য। তবে পিতঁজ 'ও কফজ গুলে বেসকল দ্রব্য পিত্ত ও কফের 

| অনিষ্টকারক নভে, অথচ বামুব শীন্তিকারক, সেইসকল পথ্য ব্যবস্থা করা! 
৷ আবন্তক্চ। দিবসে সুক্্-শীলিতগুলের অন্ন ও ঘ্ৃত, তিত্তির, কুকু, বক ও ভাঁরুই ' 

| পক্ষীর মাংদ এবং শলরোগোক্ত বাবতীয় তরকারী আহার করিতে দিবে । রাজি- 

কালে লুচি ঝা রুটা, মোৌহনভোগ ও দুগ্ধ ব্যবস্থের । ডাবের জল, মিছরির সরবত, 

৷ পাকা পেঁপে, পাঁকা জাম ও আতা প্রভৃতি সুক্সিগ্গ ফল আহার করিতে পারা 

বায়। শীতল বাগরুম জলে সম্মত ক্নান করা হিতকর। মল পরিফার বাখা 

এই রোগে বিশেষ আবশ্তক | 

নিষিদ্ধ কন্থন ।-_অধিক পারশ্রম, পথ পর্যাটন, বাজিজ্াগরণ আতপ- ! 

সেবন, মৈথুন, এবং যেসকল কাঁধ্যদারা বাঁযু কুপিত হইতে গাঁরে, সেইসমস্ত কার্য ৃ 

| ও তদ্রপ আহারাদি গুল্রোগে অনিষ্ঠকারক | 

ূ 
ৰ 
র 
ূ 

৯ সী পপ. আস আপ 

আপ টপ তিসসনত 
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হদ্রোগ। | ১৭৩ 

ন্ দ্োগ ।্চঞ 
০০ এরি 

নিন, লক্ষণ ও প্রকারভেদে 1--অঠি উষ্ণ, গুরুপাঁক, এবং 
কষায় ও তিক্তরন ভোজন, পরিশ্রম, বক্ষস্থলে আঘাত প্রাপি, পূর্বের আহার জীর্ণ 

না! হইতে পুনর্বার আহার, মল-মৃত্রের বেগধারণ এবং নিরন্বর চিন্তা, এইসমস্থ 

কারণে হৃদোগ উৎপন্ন হয়। হুদয়ে বেদুন! এবং সর্কদ! বুক *কু ধক কুলা_- 

এই রোগের সাধারণ লক্ষণ । বূতঙ্গঃ পিন্তুজ, শ্রেগ্মজঃ হিলোষজ ও ক্রিমিজাতু- 

ভেদে হৃদ্বৌগ পাচ প্রকার 

বিবিধ দোষজ হৃত্রোগ লক্ষণ | --বা হজ-হদ্দোগে হৃদয় ষেন আকষ্ট, ৰ 
ুচীদ্বারা বিদ্ধ, দণ্ডাদি দ্বারা পীড়িত, অস্ত্রদ্ধারা ছিন্ন, শলাকাদ্ধারা ঘট 

অথব| কুঠার দ্বারা পাটিত হইতেছে বলিয়া বোঁধ হম়। পিতজ-হৃদ্রোগে হৃদয়ে | 

গ্লানি, শরীরে চুষণবৎ যাতনা, সন্তাপ, দাহ, ভষণ, কণ্ঠ হইতে ধুম নির্গদের ন্াঁয় র 

অনুভব, মুচ্ছা, দর ও মুখশোষ হইয়! থাকে। শ্রেক্সজ-হাদরোগে শরীরে ভার ৰ 
কফআ্রাব, অরুচি, জ্ডত, অত্নিমান্ধা ও মুখের মধুরুতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত | 
হয়। ভ্রিদোষজ-হৃদ্রোগ উৎপন্ন হওয়ার পরে যদি তিল ছুপ্ধ ও গুড় টে 

ক্রিমিজনক আহারাদি অধিক (সবিত হর, তাহা হইলে হৃদয়ের কোন স্থানে 

একটা গ্রন্থি জন্মিয়া, তাঁহ! হইতে কেন ও রস নির্গত হইতে থাকে, এবং সেই 
রেদাদি হইতে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া! ক্রিমিজ-হারদবোগ উৎপাদন করে । তাহাঁতে 

হৃদয়ে তাববেদনা, সুচীদ্ধেবৎ বাতনা, কণ্ড, বমনবেগ' মুখ দিয়! কষআব, শৃল, 

হৃদয়ন্থ রসের উদিগরণ, অ৭.কাবদর্শন, অরুচি, চক্ষুদ্বয়ের শ্যাববর্ণভা, ও শোণ, 

| এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ক্রান্তিবোধ, দেহের অবসন্গতা, ভ্রম শোষ, 

ও শ্লেম্ুভ্র-ক্রিমির কতিপর উপৃদ্রঃ, এই হ্থাদ্রোগের উপদ্রবরূপে প্রকাশিত 
হইয় থাকে । 

_ চিকিৎসা! |-- হৃদরোগে অগ্িবৃদ্ধিকারক ও রক্তজ্রনক ওষধাদি ওুয়োগ 

করা আবস্তীক। দ্বৃত, ছঞ্ধ কিংবা গুড়ের জলের সহিত অজ্জুনছালচুর্ণ %* ছুই 

আন! মাত্রায় সেবন করাইলে, হৃদ্রোগ, জীর্ণজর, ও রক্তপিত্তের শাস্তি হয়। কুড়, 

ডিপ রিকাজপি রনি 
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| টাঁবানেবুর মূল, শু'ঠ, শঠী ও হরীতকী, সমভাগে একত্র বাঁটিয়া, তাহার সহিত 
ুপ্ধ, কীজি, দ্বত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া দেবন করাইলে, বাঁঘুজ ্ নিত হ্বত্রোগ 

গ্রশূমিত-হয়। হরীতকী, বচ, রান্না, পিপুল, শুঁঠ, শঠী ও কুড়, সমপরিমিত 

ইহাদের চূর্ণ %* ছুই 'আঁনা হইতে ।* চারি আনা মাত্রায় জলসহ সেবন করাহিলে, 
হত্রোগ নিবারিত হয়। পিশ্তজনিত হৃত্রোগে অর্জুনছাঁল, স্বর্পপঞ্চমূল, বেড়েলা 
বা ঘষ্টিমধুর সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে। | 
কফজ হৃদ্রোগে তেউড়ী, শী, বেড়েলা রাষ্া, হ্রীতবী ও কুড়, ইহাদের সমভাগ, 

চূর্ণ * ছুই আনা! হইতে ।* চারি আনা মাত্রায় গোমুত্রের সহিত পান করাইবে। 
ছোট এলাইচ ও পিপুলের চূর্ণ %* ছুই আন৷ মাত্রায় ঘ্বতের সহিত লেহন করাইলে 
কফজ-হদ্রোগ আশু প্রশমিত হুয়। হিং বচ, বিটুলবণ, শুঠ, পিপুল, হরীতকী, 

1 চিতামূল, যবক্ষার, সচন-লবণ ও কুড়, ইহাদের সমপরিমিত চূর্ণ ”* দুই আনা 
মাত্রায়, যবের ক্কাথের সহিত সেবন করাইলে, ভ্রিদোষজ হর্রোগের শাস্তি হয়। 

| গোলাপজলে মিছরি ভিজাইয়া মেই জলের সহিত ঘষ্টিনধুচূর্ণ %* ছুই আন; 
মাত্রায় সেবন করাইলে হড্রোগের উপশম হয়। ক্রিমিজাত হৃদ্রোগে বিড়ঙ্গ ও 
কুড়চূর্ণ ”* দুই 'আঁনা মাত্রায় গোমুত্রের সহিত পান করাইবে। ক্রিমিরোগের 
অন্ান্ত ওষধও ইহাতে প্রয়োগ করা উচিত। ককুতাদিচুর্ণ কল্যাপহুন্দর 
রস, চিন্তামপি-রস+ হদয়ার্ণব-রস, বিশ্বেশ্বর-রস, শ্বদংঘ্্াদ্ ঘ্বত ও অঞ্জন হ্থত, 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওষধ-_যাবতীয় হৃদ্রোগেই বিশেষ উপকারক | বুহৎ ছাগলা্ঠ 

ঘ্বতও হত্রোগে প্রয়োগ কর! যাঁয়। 

বিবিধ বক্ষবেদনার চিকিৎস। 1-_বক্ষস্থলে আঘাত লাগিলে এবং 
কাঁদ বা রক্তপিভাদি পীড়ার পূর্বাবস্থায় বক্ষঃস্থলে একরূপ বেদনা হুইয়৷ থাকে। 

| হাহাতে তার্পিণতৈল মালিশ করিয়া, পোস্তর টেঁড়ির উঞ্ণ কাথে অথবা উঞ্ণ জলে 
| ক্ল্যানেপ বা কম্বল প্রভৃতি পশমী কাপড় ভিজাইয়৷ নিউ.ডাইয়॥ তাহার স্মেদ দেওয়া |. 

আবশ্তক।. আদা ছুই ভাগ ও আতপ-চাউল এক ভাগ, একত্র বাটিয়া গরম 
করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে। কুড়চুণণ মধুর সহিত লেহন করিতে দিবে। দশ- 
মূলের ক্কাথে সৈদ্ধবলবণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করাইবে। লক্ষমী- 

| বিলাস-রস প্রতি ওষধ সেবন. এবং . মহাদশমুল-তৈল .কিংব। কাঁসরোগোক্ত 
চন্বনাদি-তৈল বক্ষস্থলে মর্দন করা আবশ্বক . ক 

২৯ ূ নিবি 



”$ 75 
রঃ মুত্রকৃচ্ছ, ও মুত্রাঘাত। ১৭৫ তত 

৯ পপ পপ এরপর স্পট শাশিপাপাশি পশলা সপ যা 

পথ্যাপথ্য _ন্লিগ্, পুষ্টিকর, অথচ লঘুপাক আহার হৃদ্রোগে 
ব্যবস্থা করা উচিত । জ্রাঁ্দি কোন উপসর্গ না থাঁকিলে, বাঁতব্যাধির স্ঠাঁয় 

| পথ্যনমূহ উপকাঁরক। -বক্ষোবেদনায় রক্তপিত্ত ও কাঁসরোগের স্তায় পথ্য সেবন 

ূ করা আবশ্বক। 

নির্িদ্ধ-কন্ম |_- রুক্ষ বা অন্তান্ত বাসুবর্ধক দ্রব্য ভোজন, উপবাস, 

পরিশ্রম, রাতরিজীগর্ণ, অগ্নি বা রৌদ্রের আতপ সেবন, ও মৈথুনাদি এই বোগে 

নিতান্ত অনিষ্টকাঁরক। 

নিস ও মুব্রাধাত। 

মূত্র নির্গত হয়ঃ তাহাকে মৃত্ররুচ্ষ্ কহে। তীক্ষুবীধধয দ্রব্য ব1 তীক্ষ 'উষধ-সেবন, 

রক্ষদ্রব্য ভোজন, রুক্ষ মগ পান, জলাভূমিজাত জীবের মাংস ভোজন, পূর্বের 

আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্বার আহার, অরুচি, ব্যায়াম, ঘোটকাদি দ্রতযাঁনে 

গমন ও মলমুত্রার্দির বেগধারণ, প্রভৃতি কারণে এই রোগ উৎপর হয়। 
| মূতরকুচ্ছ আট প্রকার £__বাতজ, পিত্ত, শ্লে্মজ, সন্িপাতজ, আগন্তক, পুরীহজ; 

অশ্মরীন্দ ও শুক্র । 

বিভিম দোষজাত রোগ-লক্ষণ | বাতজ-মরকচছে কুচকীস্ানে, 
বস্তিতে ও লিঙ্গে অত্যন্ত বেদনা এবং বারংবার অল্পপরিমাণে মুত্র নির্গত হুয়। 

পিত্তজূত্রকচ্ছে বেদনা! ও জালার সহিত বারংবার পীত বা রক্তবর্ণ মূত্র নির্গত 

হয়। ্লেম্সজ-মত্রকৃচ্ছে লিঙ্গে ও বস্তিদেশে ভারবোধ, শোথ, এবং পিচ্ছিল মুত্র 

নির্গত হয়। সন্নিপাতজ মৃত্রকচ্ছে শ তিন দোষের লক্ষণ মিলিতভাবে গ্রকাশিত | 

৷ হইয়া থাকে। মৃত্রবহ শ্রোতঃ কণ্টকাদিদ্বারা ক্ষত বাঁ কোনরূপ আহত 

হইলে যে মুত্রকচ্ছ রোৌগ জন্মে, তাহাকে আগন্তক-ৃত্রকুচ্ছ কহে। ইহাতে 

বাতজুত্রকুচ্ছের লক্ষণ লক্ষিত হয়। মলের বেগধারণ করিলে, উদরাগ্বান ও 

শৃলযুক্ত একপ্রকার সুত্রক্কচ্ছ উপস্থিত হয়) তাহাকে পুরীষজ মুত্রকুচ্ছ কহে। 

। অশ্মরী ৪ পাথরী রোগ জন্মিলে যে মৃত্ররুচ্ছ উপস্থিত হয়, তাঁহাকে অশ্মরীজ , 

ূ 

পর 
ূ 

সংজ্ঞ।, নিদান ও প্রকারভেদ ।»স্ঘে রোগে অতি যাতনার সহিত 

| 
রম 

ক আস নি চা 



১৭৬ কবিরাজ শিক্ষা । 
শসা পার ৯০ এ এপ 

দিবস 
ূ 
মুত্র বলা বায়। ইহাতে হৃদয়ে বেদনা, কল্প, কুঙ্সিদেশে শপ, অগিমান্দা ও 

। মুচ্ছা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। শুক্র দূষিত হইয়া, মুত্রমার্গে উপস্থিত হইলে, 
শুক্রজ-মৃত্রকুচ্ছ জন্মে । তাহাতে বস্তিদেশে ও লিঙ্গে শুবং বেদনা! এবং অতি. 

কষ্টে মুত্রনির্গম হইয়া! থাকে। 

মুত্র।ঘাত-লক্ষণ। মৃত্রত্যাগকালে আটুকাইরা আটুকাইয়া অগ্ল 

৷ অগ্প ত্রনিগ্ম, অথব1 একেবারে মৃত্ররোধ হইয়া গেলে, তাঁহাকে মুত্রাবাত রোগ 

. কছে। মুত্রন্চ্ছ অপেক্ষা এই রোগে মূত্রত্যাগকালে যন্ত্রনা কম হইয়া থাঁকে। 

ঃ মুতরবচ্ছোক্ত নিদান হহতেহ এই রোগ জনে; প্রমেহ বশওঃ এই রোগ উপস্থিত 

জইতে দেখা থায়। বি বিন্দু মুতরনিগগদ, মূত্রের সহিত রকজনির্গম, মৃত্রাশয়ের 
স্বটাতি, 'আখ্ান, তাব্রব্দনা, বস্তিদেশে মশ্মরীর স্তাকস গ্রন্থির উৎপত্তি, ঘন মুত্র- 

নির্গন, মলগন্ধি বা মলমিশ্রিত মুত্রনির্গম, মৃত্রাশয় স্বস্থানচ্যত হইয়1 পার্খদেশে 

গর্ভের গ্থায় স্থুলাকারে অবস্থিত হওয়া এবং তাহাতে চাপ দিলে মুহনির্থম। 

প্রভৃতি নানাপ্রকার'লক্ষণ মুত্রাধাত রোগে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ০৮ 
প্রকার মৃত্রাথাতই অঠিশয় কষ্টসাধ্য | ৰ 

বিভিন্ন দোৌষজ মুত্রকৃচ্ছ, চিকিসা |--বাঘুদনিত মুত্রকচ্ছে গুদ 
ৃ 5১ আঁনলকী, জশ্বগন্ধ| ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথ নধুর মহিত পান করা-? 

: ইবে। পিত্তজ-ুত্রকৃচ্দ্ে চিনির সহিত শতমূঙ্জার রম পান করাইবে। কীকুড়- 

বীজ, বষ্টমধু ও দীরুহরিদ্রাচূর্ণ_আতপচাঁউলধৌত অর্থাৎ চেলুনি-জলের লহিত 
৷ অব! দারহবিদ্রাচূর্ণ_মধু ও আমলকীর সহিত পান করাইলে, পিত্তজ-মুত্র-। 

: কক্ষ প্রশমিত হয়। শতাবর্ধ্যাদি ও হরীতক্যাদি পাঁচন--পিশজ-মুত্রকচ্ছে 

: বিশেষ উপকারক। কফক-মুত্রকৃচ্ছে শালিঞ্চবী্__ঘোঁলের সহিত, অথবা 

প্রবালচূর্ণ -আতপচাউলধৌত জলের মহিত, কিংবা গোক্ষুর ও শুঠ_-এই ছুই 

দ্রণ্ের ক্কাম পান করাইবে। ব্রিদোধজ-ৃত্রকচ্ছে বৃইতী, কণ্টকাঁধী, আকনারি, 

 যষ্টিঘধু ও ইন্্রব, ইহাদের কাথ পান করাইবে। আগন্তক মূত্রক্ছে বাংজশুত্র 
কৃচ্ছের তায় চিকিংসা করিতে হইবে । 'গোস্ষুরবীঞ্জের কাথে ববক্ষার প্রক্ষেপ 

দিয় পান করাইলে, পুরীষ্র-মুত্ররুচ্ছ প্রশমিত হয়। অশ্মরীজ মুত্রকচ্ছে গোক্ষুর- | 
বীজ, মোন্দালের মাঠ? কুশ, কাশ, দুরালভা, পাথরকুচ| ও হরীতকী, ইহাদের 

কাধ বা চরণ মধুর দহিত সেবন করাইবে। পাখরকুচার রস বা কাখ অশরীদ- | 

৪ ০ 

| 

শি পপ 

(৫০৯০১১০৭০৯৯ 



॥ 
“নারে োনা বীর জারা রাতের 
ুত্রকুচ্ছনীশক | শুক্র্জ-মুত্রকৃঙ্ছে মধুর সহিত শিলাজতু সেবন করাইবে। 
গোরক্ষ-চাঁকুলের কাথ, নধুমিশ্রিত ববক্ষার, ঘোলের সহিত গন্ধক, যবক্ষার ও 

চিনি; ববক্ষার মিশ্রিত কুম্মাগুরস; গুড়ের সহিত আমলকীর কাথ; অথবা 
 হুড়ছড়ের বীজ বাঁসিজলের সহিত বাটিয়া সেবন করা ইলে, সকলপ্রকার মুত্রকত্ত্রই 
ূ প্রশমিত হইয়। থাকে । আতগপচাউলধৌত জলের সহিত নারিকেলফুল বাঁটিবা | 

| সেবন করাহলে রক্ত-মৃত্র নিবারিত হয়। এলাদি কাথ, ধাত্র্যাদি ও বৃহৎ ধাত্র্যাদি 

পাচন, মুত্ররুদ্থীস্তক রস, তারকেশ্বর রস, বরুণাগ্য লৌহ ও কুশাবলেহ প্রভৃতি 
ওষধ এবং স্ুকুমার-কুমারক ঘ্বত ও ত্রিকণ্টকাঁদ্য দ্বত, প্রভৃতি সকলপ্রকার | 

মৃত্রকৃচ্ছেই বিবেচনাপূর্ববক প্রয়োগ করিবে। | 

মুত্রাধাত-চিকিৎসা |-_মূত্রাঘাত রোগে মৃত্ররচ্ছনাশক ও অশ্বরী- 
নাশক উষধ বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করা উচিত। মৃত্ররোধ হইলে, তেলা- | 
| কুচার মূল কীঙ্জিতে বাটিয়া, নাভিদেশে প্রলেপ দ্িবে। দিঙ্গমধ্যে কপূররচর্ণ 
| প্রবেশ করাইবে। কুমড়ার জলের সহিত যবক্ষার ও চিনি মিশ্রিত করিয়া তাহা | 
| পান করাইলে, সুত্ররোধ নিবারিত হয়। গোয়ানিরালতার মূল-_দ্বৃত, তৈল ও 

বেলের সহিত সেবন করাইলেও মুত্ররোধ শীদ্ই নিবারিত হয়। কীকুড়বীজ, 

সৈদ্ধব-লবণ ও ভ্রিফলা, ইহাদের সমপরিমিত চুর্ণ গরম জলের সহিত সেবনেও 
মুত্ররোধের শাস্তি হইয়া থাকে । চিত্রাগ্ ঘ্বত, ধান্তগোক্ষুরক ঘ্বৃত, বিদারী দত, 

শিলোস্থিদাদি তৈল, উণীরাদ্য তৈল, গ্রভৃতি--মত্রাঘাত, মৃত্রকুচ্ছ এবং অশ্মরী 

প্রভৃতি গীড়ার উৎকৃষ্ট ওধধ। 

পথ্যাপথ্য |--্নিগ্ণ ও পুষ্টিকর আহার এই রোগে উপকারজনক। 

দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্তের ঝোল, ছাগ বা পক্ষিমাংসের রস; 

বেগুন, পটোল, ডুমুর, মাণকচু থোড় ও মোচ! প্রভৃতির তরকারী, তিক্ত শাক 

এবং পাতি বা কাগজি নেবু আহার করিতে দিবে । রাত্রিকালে লুচি, রুটা, মোহন- 
ভোগ, দুগ্ধ এবং অন্পমিষ্টসহ প্রস্তৃত খাদ্য এবং জলখাবারের জন্য মাখন, মিছরি 

তালশীদ ও তরমুক্ত, তালের ও খেজুরের মাতি এবং পক স্থমিষ্ট ফল প্রভৃতি 

ভোজন কর! হিতকর। সহা হইলে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাচাহ্ঞ্ধের সহিত জল 

মিআিত করিয়া অথব। মিছরির সরবৎ পান করিতে দেওয়া যায়। সহামত 

প্রত্যহ নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে স্নান করিতে দেওয়। যাইতে'পারে। | 

4 শ্রী ৰ 

মুওক্চ্ছ ও মুত্রাঘথাত। ১৭৭ 
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নিষিদ্ধ কন্ম ।- রুক্ষদ্রব্য, গুরুপাকদ্রব্য, অয্দ্রব্য, দধি, গুড়, অধিক 

মতস্যঃ কলায়ের দাল, লঙ্কার ঝাল ও শাকাদি ভোজন এবং মৈথুন, অশ্বাদিষাঁনে 

আরোহণ, ব্যারাম, মলমৃত্রাদির বেগধারণ, তীর মদ্যপান, চিন্তা ও রাত্রিজাগরণ . 
এই রোগে অনিষ্টকাঁরক । 

অশ্মরী। 

ৃ 
সংজ্ঞা, পূর্বরূপ ও সাধারণ লক্ষণ | - কুপিত বায়ুকর্তক বস্তিগ্ত 

মুত্র ও শুক্র কিংবা পিত্ত ও কফ বিশোঁধিত হুইয়া প্রস্তরথণ্ডের ন্যায় একপ্রকার 

কঠিন পদার্থ উৎপাঁদন করে; তাহাকেই অশ্বরীরোগ কহে। চলিত কথায় এই 
[ অশ্মরীরোগের নাম পপাথরি*। এই রোগ উৎপন্ন হইবাঁর পূর্ব্বে বস্তিদেশের 

স্টীতি, বস্তিতে ও তাহার নিকটবন্তী স্থানে অত্যন্ত বেদনা, মূত্রে ছাগগন্ধ, কষ্টে 

মুত্রনির্গম এবং জর ও অরুচি, এই সকল পূর্বরূপ প্রকাশিত হয়। ্থ্থ 

কারণে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও শুক্র, এই চাঁরিটা পদার্থ হইতে অশ্মরীরোগ 
উৎপন্থ হয়। ম্ৃতরাং এই রোগ বাতজ, পিভজ, কফজ ও শুক্র ভেদে চারি- 

প্রফার। সকল অশ্বরীরই সাধারণ লক্ষণম্বরূপ নাভিতে, নাঁভির নিয়ভাগে, 
কোষের নিম্নধ্তী সেলাইস্থানে এবং বস্তিমুখে বেদনা, অশ্মরীদারা মুত্রমার্গ রুদ্ধ 

হইলে বিচ্ছিশ্রধারে মূত্রনির্গম, মৃত্রত্যাগকালে বেগ প্রদান করিলে বেদনা এবং 

ূত্রমার্গে অশ্মরী উপস্থিত না থাকিলে ঈষৎ লোহিতবর্ণের মুত্রনির্গম প্রভৃতি 
লক্ষণ লক্ষিত হয়। কোনরূপে অশ্মরীদ্বার! মুত্রদার্গ ক্ষত হই! গেলে, রক্ত- 
প্রশ্নাব হইতে দেখা যায়। 

প্রকারভেদে অশ্ারী-লক্ষণ ।--বাতজ-অশ্বরী রোগে অশ্বরীর 
আকৃতি শ্তাব বা অরুণবর্ণ এবং হুক হুপ্মু কণ্টকবৎ অন্কুরদ্বার] ব্যাপ্ত হয়। 

এই পীড়াঁর রোগী দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে, কাপিতে থাকে, যাঁতনায় আর্ত- 

নাদ করে, সর্বদ। লিঙ্গ ও নাভিস্থান টিপিতে থাকে এবং মৃত্রত্যাগের জন্য | 

বটি ধ., এ পিপি শপ ৩ ৯ শিপ ৩ পপ ০ সপ পপ টপিক |] 
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 কুন্তন দিলে অধোবাু, দল ও বিন্দু বিন্দু মুত্র নিগত হয়। পিত্বজ-অশ্মরী অতিশয় 
উষ্ণম্পর্ণ, রক্ত, পীত বা কষ্:বর্ণ এবং ভেলার বীজের আকৃতিধিশিষ্ট । ইহাতে 
বন্তিদেশে অত্যন্ত জ্বালা হইয়া থাকে । ককজ অশ্মরী শীতলম্পর্শ, বৃহদাকার, 
ভারি, মস্থণ এবং মধুর ন্যায় পিঙ্গলবণ হয় ; আর ইন্থাতে বস্তিদেশে সুচীবেধবৎ 

যন্ত্রণা হইয়া থাকে । শুবক্রবেগ ধারণ করিলে শুক্রাশ্মরী জন্মে। ইহাতে বস্তিদেখে 

ৃ 
শুলবৎ বেদনা, মুত্রকৃচ্ছ, ও অণ্ডকোষে শোথ উপস্থিত হয়। 

শর্করা ও সিকতার লক্ষণ ।-_এই অশ্মরী অধিক টেপাটিপি দ্বারা 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে শর্করা এখধং অতি সুক্ম কুশ্ম অংশে বিভক্ত হইলে 

1 সিকতা| নাম অভিহিত হইয়! থাকে । বায়ুর অন্ুলোম থাকিলে এই শর্করা ও 

| দিকতা মুত্রের সহিত নির্গত হইয়! যাঁয়। কিন্তু বাঁঘুর অনগুলোম না থাকিলে, 
ও সমস্ত শর্করা ও সিকতা নিরুদ্ধ হইয়া থাকে এবং দৌর্ধলা, অবসাদ, কৃশতা, 
কুক্ষিশূল, অরুচি, পাঁঞ্তা, তৃষ্ণা, উদরে বেদনা ও বমি প্রভৃতি উপদ্রৰ 

ূ উপস্থিত করে। 
সাওঘাতিক লক্ষণ | -- অশ্মরী, শর্করা ও সিকতাঁরোগে রোগীর নাভি 

ও অগুকোষে শোথ, মুত্ররোধ এবং শলবৎ বেদন!, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত 

| ভইলে, রোগীর নীস্রই মৃত্যু ঘটিয়! থাকে। 

র চিকিৎসা ।-__অশ্বরীরোগ উৎপন্ন হইবামাতই ওষধ প্রয়োগ কৰা 

আবগ্তক; নতুবা! কিছুকাঁল অচিকিৎস্ত ভাবে থাকিতে পাইলে, আর তাহা বধ 

প্রয়োগে আরোগ্য হয় না; তখন অস্ত্রদ্ধারা তাহ বহির্গত করিতে হয়। এই 

বোগে পূর্ববূপ প্রকাশ পাইলে ন্নেহপ্রয়োগ করা উচিত। বাতিজ-অশ্মরীতে 
বরুণছাল, শুঠ ও গোক্ষুব, ইহাদের কাথে যবক্ষার ২ দুই মাঁষ ও পুরাতন গুড় 

| ২ ছুই মাষ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাবে । গোক্ষুর, এরগুপত্র, শুঠ ও বরুণছাল, 
ূ ইহাদের কাথ সেবনে পাবতীয় অশ্মরীই প্রশমিত হয় । শর্করা রোগে বরুণছাল, 

ৰ পাথরকুচি, শুঁঠ ও গোক্ষুর, ইহাদের কাথের সহিত ৮ ছুই আনা যবক্ষার 

ূ প্রক্ষেপ দিয়া পান করাঁইবে। গোক্ষুরবীজচূর্ণ ।০ চাঁরি আনা মাত্রায় ভেড়ার হুষ্ধের 

| সত সপ্তাহ কাল সেবন করাইলে, সকলপ্রকার অশ্মরীই বিনষ্ট হয়। তালমুলী 
| অথবা গে।রক্ষচাকুলে বাসি জলের সহিত বাটিয়া পান করাইলে, কিংবা নারিকেল- 

ূ ফুল ৪ চাবি মান্না ও যবক্ষাঁৰ ৪ চারি মাষা জলসহ বাটিয়। সেবন করাইলে, অশ্মরী 

পু ও 
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রোগে বিশেষ উপকার হয়। মুত্রকুচ্ছ ও মৃত্রাধাত রোগোক্ত কতিপয় যোগ ও 

ওধধাদি অশ্মরী প্রভৃতি রোগে বিবেচন! পূর্বক প্রয্নোগ করা যাইতে পারে। 

শুঠ্যার্দি কাথ, বরুণার্দি কষায়, এলাদি পাচন, পাষাণবজরস, পাষাণভিন্ন, 

ত্রিবিক্রমরস, বরুণাগ্য দ্বৃত, কুলখাগ্য ঘ্বৃত এবং কুলখাগ্ভ তৈল 'প্রভৃতি- অশ্বরী, 

শর্করা ও সিকতাবোগের উৎকৃষ্ট ওষধ । 

পথ্যাপথ্য |--মৃত্ররচ্ছাদি রোগে ঘে সকল পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, 

অশ্মরীরোগেও সেই সমস্ত ব্যবস্থেয়। 
রিমেক 

প্রমেহ। 
সি বি আসর হিারিএ 

নিদাঁন, পুর্ববরূপ ও প্রকারভেদ ।-_-একেবাবে পরিশ্রত্যাগ, 
সর্বদা উপবেশন বা স্থথশধ্যায় শয়ন করিয়া থাকা, অধিক নিদ্রা দধি-হুপ্ধ-জলজাত 
ও জলাভূমিজাত জীবের মাংস ভোজন, নূতন চাউলের অন্ন ভোজন, বর্ষাকালের 

নৃতন জল পান, গুড়ভোজন এবং অন্ঠান্ত যাবতীয় কফবর্দক আহার-বিহারাদিদ্বারা 

বস্তিগত কফ ছৃষ্ট হইয়া, মেদঃ মাংস ও শরীরজ ক্লেদ দূষিত করিয়া, মেহ রোগ 

উৎপাদন করে। এইরূপ উষ্ণবীধ্য ও উ্ণম্পর্শ দ্রবা সেবনদ্বার! পিত্ত কুপিত 

হইয়া এবং উক্ত মেদঃ প্রতৃতিকে দূধিঠ করিয়া, পিত্ত প্রমেই উৎপাদন করিয়া 
থাকে। আর কফ ও পিত্ত ক্ষীণ হইয়া গেলে, বায়ু কুপিত হইয়! উঠে এবং 

। বসা, মজ্জা, ওজঃ ও লপ্ীক1 * পদার্থকে বস্তিমুথে আনয়ন করিয়া বাতজ্জ-মেহ 

উৎপাদন করে । প্রমেহরোগ ২০ বিংশতি প্রকার; তন্মধ্যে উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, 

সান্দ্রমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ, সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈমেহ ও 

লালামেহ এই ১০ দশপ্রকার কফজ ; ক্ষারমেহ, নীলমেহ, কালমেহ, হরিদ্রামেহ, 

মাঞ্জি্ঠমেহ ও রক্তমেহ এই ৬ ছয়প্রকাঁর পিত্তজ; এবং বসামেহ, মজ্জামেহ, 

ক্ষৌদ্রমেহ ও হন্তিমেহ, এই চারিপ্রকার বাতঞ্জ, প্রমেহ। এই সকলপ্রকার 
সপ 

০০ পপ এপস থপ ্পা  প_পা সপ 

১১১১১ ১১০ 

* মাংসের স্েহভাগকে বসা, অস্থিমধ্যবর্তী স্লেহভাগকে মজ্জা, ত্বক ও মাংসের মধ্যবত্তী 

জলীয় পদার্থকে লসীক1 এবং সমুদায় ধাতুর সারপদার্থকে ওজঃ কছে। 
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্ প্রমেহ। ১৮৯ 

ূ প্রমেহ প্রকাশ পাইবার পূর্ে দস্ত, চক্ষুঃ ও কর্ণাদিস্থানে অধিক মলসঞ্চয়, হস্ত- 
পদের জালা, দেহের চিক্কণতা, তৃষ্ণা ও মুখের মধুরতা, এইসমস্ত পূর্ববরূপ 

প্রকাশিত হয়। অধিক পরিমিত মুত্র এবং মুত্রের আবিলতা, এই ছুইটী সাধারণ 

লক্ষণ, প্রায় সকল মেহেই দেখিতে পাওয়া যায়। | 
সর্বববিধ প্রমেহের লক্ষণ | --উদকমেহে মুত্র আবিল, কখন বা! স্বচ্ছ, 

পিচ্ছিল, বহুপরিমিত, শ্বেতবর্ণ ও জলবৎ গন্ধবিহী ন হয়। ইক্ষুমেহে মৃত ইক্ষুরসের 
্তায় মিষ্টাস্বাদ হয়। সান্দ্রমেহে প্রত্রীব বেনীক্ষণ ধবিয়া রাখিলে, ঘন হইয়া যায়। 

সুরামেহে সুরাতুল্য এবং উপরিভাগে স্বচ্ছ, নিম্ন ভাঁগে ঘন মুত্র দেখিতে পাওয়া 

বায়। পিষ্টমেহে মুত্রতা।গকালে রোগী রোমাঞ্চিত হয় এবং পিটুলিগোঁলা জলের 

তায় থেতবর্ণ ও বন্ছপরিমিত প্রস্রাব করে। শুক্রমেহে_ মূত্র, শুত্রতুল্য_ ঝা. শুক্র- 

| মিশ্রিত হয়। সিকতামেছে মৃত্রের সহিত বাঁলুকাকণার স্তাঁয় কঠিন পদার্থ নির্গত 

ভয়। নীতমেহে মুত্র অতিশয় লীতল, মধুরাস্বাদ ও বতপরিমিত হইয়া থাকে। 
শনৈমেহে অতি মন্দবেগে অগ্ন অল্প মুত্র নির্গত হয়। লালানেহে লালাযুক্ত, তন্ত- 

বিশিষ্ট ও পিচ্ছিল প্রস্রাব হয়। ক্ষারমেহে মুত্র ক্ষারভলের স্তায় গন্ধ, বণ, 
আন্বাদ ও স্পর্শবিশিষ্ট হয় । নীলমেহে নীলবর্ণের এবং কালমেহে কালবর্ণের মুত্র 

নিঃকত হয়। হরিদ্রামেহে মুত্র হরিদ্রাবর্ণ এবং কট্ররসযুক্ত হয় এবং মুত্রত্যাগ- 

কালে লিঙ্গনালে জ্বালা বোধ ভইয়। থাকে । মঞ্জিষাঁমেহে মণ্জিষ্ঠাজলের স্ায় রক্তবর্ণ 

'ও আস্টেগন্বযুক্ত মূত্র নিগত হয়। বক্তমেহে মুত্র আীস্টে-গন্ধযুক্ত, উষ্ণ ও 

লবণাস্বাদ হয়; বসামেহে বসাতুলা অথবা বসামিশ্রিত মুত্র বারংবার নিঃম্ত 

| হইয়। থাকে। কেহ কেহ বসামেহকে সপির্সেহ” নামেও অভিহিত করেন। 
মজ্জামেহে মুত্র জ্জতুলা বা মজ্জমিশ্রিত হইয়া থাকে । ক্ষৌদ্রমেহে মৃত্র-_-কষায় 
ও মধুর রসসংযুক্ত এবং রুক্ষ হইয়া থাকে । হস্তিমেহে রোগী মত্ত হস্তীর ন্যায় 

সর্বদা অধিক মুত্র ত্যাগ করে, কিন্তু মৃত্রত্যাগের পূর্ববে কোনরূপ বেগ উপস্থিত 
হয় না) কখন কখন বা মুত্ররোধ হইতে দেখ যায়। 

মেহরোগের উপদ্রেব ।-_দশপ্রকার কফজ-মেহে অজীর্ণ, অরুচি, 

বমি, নিদ্রাধিক্য, কাসের সহিত কফনিষ্ীবন ও পীনস; ছয়প্রকার পিত্তজ মেহে 
বস্তি ও লিঙ্গনালে কুচীবেধবৎ বেদনা; লিঙ্গনালমধ্যে পাক, অণ্ডকোষ ফাটা 

ফাটা হওয়া, জবর, দাহ, তৃষ্ণা) অমলোদগারঃ মুচ্ছা ও নলভেদ ;) এবং চারিপ্রকার 

“ এ িনিিরিনিরিরিলিরির টিটি জরি 

স্পা পিপপিশাপাা 

অপ ৯১১১১১১১১১১ 0১১১ 
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রিচি নিভিয়ে রারীতা 
বাতজ-মেহে উদদবর্ত, কম্প, দরে বেদনা, সর্বপ্রকার আহারে লোভ, শুল, 

অনিদ্রা, শোঁথ ও কাস, এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত ভইত পারে । উপদ্রবযুক্ত 

সকল প্রকার মেহই প্রায় কষ্টনাধ্য। 

মুধুমেহ |_ সমূদায মেহবোঁগউ অচিকিতম্তভাঃব অধ্কদিন অবস্থিত 

থাঁকিলে-_-মধুমেহরূপে পবিশত হয় । তাহাতে মুত্র মধুব ম্যায় ঘন, পিচ্ছিল, 

পিঙ্গলবর্ণ ও মিষ্টাম্বাদ হইর! থাকে; রোগীর দেহও মিষ্ান্সাদ হইতে পাঁরে। 
আরও, মধুমেহ অবস্থার বে নে দোষের আরিকা থাকে, সেই সেই দোষজাত | 

গ্রমেহ লক্ষণও প্রকাশিত হয়। 

এরূপ অচিকিৎস্তভাবে বভদদিন পর্যন্ত মেহবোঁগ অবস্থিত থাকিলে, রোগীর 

শরীরে নানাপ্রকার পীড়ার উৎপত্তি হইগ্লা থাকে । নধুমেহ ৪ পিড়কাবুক্ত মেঙ্ট 
অসাধ্য । পিতামাতার মেহদৌোবজন্ত পুত্রেব মেহরোগ হইলে, তাঁহাও অসাধ্য । 

গমেহরোগে গুহাদেশ, মস্তক, হদয়, পগ ও মর্্বন্থানে পিড়কা জন্মিলে এবং 

তাহার সহিত তৃষ্ণা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে* সেই পিড়কাসমহও অসাধ্য 

হইয়! থাকে। 

চিকিৎসা ও মুষ্টিযোগ |__প্রমেতরোগ স্বভাবতঃই নিতাস্ত কষ্টসাধ্য । 

এজন্ত রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা করা আবশ্যক । গুলঞ্চের রস, 

আমলকীর রস ও কচি-শিমূলের রস প্রভৃতি-_প্রমেহ রোগের উতরুষ্ট মুষ্টিবোগ । 
তরিফলা, দেবদারু, দীরুহরিদ্রা ও মুত ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান কবাইলে, 
সর্বপ্রকার প্রমেহই প্রশমিত হয়। মধু ও হরিদ্রাচুর্ণসংঘক্ত আমলকীর রসও 
এরূপ উপকারী । শুক্রমেহে দুগ্ধের সহিত শতমুলীর রস অথব! প্রত্যহ প্রাতং- 

কালে কাঁচা তুপ্ধ /%০ অদ্দপোয়া ও জল /৮০ অদ্ধপোয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া 

পান করাঁইলে, বিশেষ উপকার পাঁওয়া যায় । পলাশফুল ১ এক তোল ও চিনি 

অর্ধতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করাইলে, সর্বব- | 
প্রকার মেহ নিবারিত হইয়া থাকে । বঙ্গভশ্ম__প্রমেহ রোগের একটী উৎকুষ্ট- 

শধধ | শিষুলমূলের রস, মধু ও হবিদ্রাচর্ণের সহিত ছুই রতি পরিমাণে বঙ্গভন্ম 

সেবন করাইলে, প্রমেহ রোগ নিবাঁরিত হয়। 
মুত্ররোধ-চিকিৎসাঁ।-_ প্রমেহরোগে মৃত্ররোধ হইলে, কীকুড়বীজ, 

টসন্ধবলবণ ও ত্রিফল1, ইহাদের চর্ণ।* চারি আন! মাত্রায় গরম জলের সহিত 

চটি ই 
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৷ সেবন করাইবে। কুশীবলেহ এবং মূত্রকুচ্ছ রোগের অন্যান্য গুঁধধও এই অবস্থাক্স ! 
প্রয়োগ করিতে হয়। পাথরকুচি-পাঁতার রস ২ ছুই তোল! মাত্রায় সেবন করাইলে ! 

| হুত্ররোধে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । এলাদিচুর্ণ, মেহকুলাস্তক-রস, মেহ- 

গর বটিকা, বঙ্গেশ্বর, বৃহদ্ঙ্গেশ্বর, বুহত্ হরিশঞ্কররস, ইন্দ্রবটি কা) ব্বর্ণবঙ্গ, বসত 

(ডি রস, চন্দনাসৰ ও দাড়িমাগ্য ঘ্বুত এভূতি গুঁষধ এবং প্রমেহমিহির 

| প্রভৃতি তল, রোগেব অব্|ী বিবেচনা করিরা সকল প্রকার প্রমেহ রোগেই 

ূ গয়োগ কর। বার । 

ৰ পিড়কা নিবারণ 1-- প্রমেহবশতঃ পিড়ক। উৎপন্ন হইলে, তাহাতে বৃজ্ঞ 

4 

। ডুমুরের আঠা লাগাইবে ) অথবা সৌমরাজী-বীন্গ বাটি! প্রলেপ দিবে। অনন্ত- 
মূল, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, তেউডী, সোণামুখী, কটুকী, হরীতকী, বাসকছাল, 

ও নিমছাল, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ সেবন 

করাইলে, প্রমেহ-পিড়কা নিবারিত হয়। শারিবাদি লৌহ, শারিবাদি আসব ও 
মকরধ্বজ রস-_এই অবস্থার উপযুক্ত উষধ। প্রমেহ রোগের অন্থান্তি উষধও | 

ইহাতে বিবেচনা পূর্বক পপ্ররোগ করা আবশ্যক । 

কুক্ধুট, ছাগ ও হরিণের মাংস, পটোল, ডুমুর, বেগুন, মাণকছু, সজিনার হট 

থোড়, নেঁচা ও ঠ'টেকলা প্রতৃতির তরকারী এবং পাতি ব! কাগ্জীনেবু, প্রস্ৃতি 

প্রমেহ_ রোগে হিতকর। রাত্রিকালে রুট বা লুচি, পূর্বোক্ত তরকারী এবং 
পিক লাস 

ৰ 
ূ 
ূ 
ূ 
॥ 

. ছোলার দাল, অতি অল্লপরিমাণে ক্ষুদ্র মতগ্তের ঝোল, শশক। ঘুঘুং বটের, 

ৃ 
ৃ 

ৰ 
অতি অল্প ছুপগ্ধ ও অল্প মিষ্ট আহার কর্তব্য। সকলপ্রকাঁর তিক্ত ও কষায়রসধুক্ত 

দ্রব্য উপকারী । জলখাবারের জন্য ইচ্ষু, পানিফল, কিস্মিস্, বাঁদাম, থেজুর, 

দাঁড়িম, ছোলাভিজা ও অন্লমিষ্টসংযোগে প্রস্তত মোৌহনভোগ প্রভৃতি । স্নান 

ূ সহমত করা! আবশ্যক । গীড়ার প্রবলাবস্থায় স্নান নিষিদ্ধ । 
নিষিদ্ধ দ্রেব্য ।_-অধিক ছুপ্ধ, অধিক মিষ্টদ্রবাঃ অধিক নতন্ত, লঙ্কার 

ঝাল, শাক, অঙ্প্রব্য, কলায়ের দা?ল, দধিঃ গুড়, লাউ, তালশাস ও অন্থান্ত 

কফবর্ধক দ্রব্য ভোঁজন এবং মদ্যপান, মৈথুন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, 

আতপসেবন, মুত্রের বেগধারণ ও অধিক ধুমপান প্রতৃতি প্রমেহরোগে 

অনিষ্টকারক। | 

সঃ হিনিনিরিানি রিনি রাযি রিনি 

| 
ূ 

ই 
| 

ূ 

ৃ 
ূ 
| 

পথ্যাপথ্য | দিবসে পুরাতন ক্স চাউলের অন্ন, কাচামুগ, মস্থর) ূ 
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পপ পাপ পিপল 

শুক্রমেহে ও মধুমেহে পথ্যাপথ্য |--শুক্রমেহ রোগে পুষ্টিকর 

আহার উপযোগী; তজ্জন্ত রোগীর অগ্রিঝল বিবেচন। করিয়া, ধবজভঙগরোগোক্ত 

পথ্যাপথ্য ব্যবন্থেয়। মধুমেহরোগে বহুমুত্ধরোগের স্থাস পথ্যাপথ্য ব্যবস্থে়। 

গণোরিয়া ও ওপসর্গিক মেহ।-__দূষিতযোনি-বেশ্তা প্রভৃতির সহ- 
বাস জন্য একপ্রকার মেহরোগ জন্মে; বাঙ্গালায় তাহাকে ওপসর্গিক মেহ এবং 

ইংরাজী ভাষায় “গণোরিয়া” নামে অভিহিত করা হয়। সহবাসের পর প্রায় 

সপ্তাহকালমধ্যেই এই রোগ প্রকাশ পাঁয়। প্রথমতঃ লিঙ্গের অগ্রভাগে সুড়ন্থুড় 
লিঙ্গ উচ্চিত হইলে অথথ মুত্রত্যাগের পরে অত্যন্ত যাতনা এবং বারে বারে 

লিঙ্গোদ্রেক ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়। ক্রমশঃ লিঙ্গনালীর মধ্যে ক্ষত, লিঙ্গ 

স্কীত ও রক্তবর্ণ, অণ্ডকোষে ও কুঁচকিতে বেদন।, লিঙ্গনাঁলী হইতে সর্বদ! ক্লেদ 

ও পু'জরক্তাদিম্বাব এবং ক্রেদজন্ত মুত্রমার্গ রুদ্ধ হইয়া গেলে, মুত্ররোধ ₹1 দুই 
ধারায় মুত্রনির্গম, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। গীড়া পুরাতন হইলে, 
ক্রমশঃ বাতনার হাঁস হইতে থাকে । ইহ অত্যান্ত সংক্রামক ব্যাধি । এই রোঁগা- 

ক্রাস্তা স্ত্রীর সহিত সহবাসে পুরুষের এবং এরূপ পুরুষ-সহ্বাসে স্ত্রীর «ই রোগ 

উৎপন্ধ হইতে দেখ যায়; 

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় চিকিৎসা ।-_-ওপসর্গিক মেহে প্রস্রাব পরিক্ষার 
হইবার উপায় বিধান কর! বিশেষ আবশ্তক ; তৎসঙ্গে ক্ষতনিবারণের খঁষধ 

প্রয়োগ করিতে হয়। ভ্রিফলার কাথ, বাবলাছালের কাঁথ, জাতীপাতার কাঁথ, 

খদ্দিরভিজান জল এবং দধির মাত দ্বার! পিচকারী দিলে, ক্ষতের বিশেষ উপকার 

হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁবাবচিনির গুড়া ৬০ তিন আঁনা, সোরা /* এক 

আন!, সোণামুখীর গু'ড়। /* এক আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, গরমজল শীতল 

হইলে, সেই জলের সহিত সেবন করাইবে। রাত্রিতে শয়নকালে কাবাবচিনির 

গুড়া /০ এক আন।, কর্পুর ২ ছুই রতি ও আফিং ॥০ অন্ধ রতি, একত্র মিশ্রিত 

| করিয়া সেবন করাইবে। ইহাদ্বার! পরিষ্কাররূপে মুত্রনির্গম হয় এবং লিঙ্গাদ্রেক, 

স্বপ্রদোষ ও ক্ষতের শান্তি হইয়৷ থাকে । গদভিজান জল অথবা! বাবঝলাপাতার 

রসসহ বঙ্গেশ্বর বা মেহমুদ্রগরর বটিকা সেবন করাইলে, ক্লেদ ও পুয়াদির নিঃত্াব 

সত্বর নিবারিত হয়। কাচা হলুদের রস বা তেজপাতার কাটা-ভিজান জলের 

| সহিত এরূপ ওুঁষধ সেবন করাইলে, জানার শাস্তি হয়। স্ৰীত লিঙ্গ ঈষহুষঃ 

: 4 স্্ীস্প পিপাসা 



এ ৪ স্া্াপীশাাাাীশীগগীগী্াাাীাাীশীীীশীশিটি 

রস সোমরোগ । ১৮৫ 
ূ 

ৃ ব্রিফলার কাথে বা জাতিপত্রের কাথে ডুবাইয়! রাখিলে, যাতনার শান্তি হয়। 

ূ সর্বদা বন্্থগুদ্ধার৷ লিঙ্গ বেষ্টিত ও কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়। বাধিরা রাখা হিতকর। 

মৃত পরিষ্কারের জন্য স্থলপদ্মের পাতা, অথবা পাথরকুচির পাতার বসের সহিত এ 

ূ সমস্ত ওষধ এবং কুশাৎলেহ প্রয়োগ করিবে, 
ূ অনারোগ্য পরিণাম ।-_ এই পীড়া! নিঃশেষরূপে আরোগ্য না হইলে, 

ৰ ক্রমে শুক্রমেহ ও শ্ুক্রতাঁরঙ্গ্য ব। ধ্বজভঙ্গরোগ প্রকাশিত হ্ইয়া থাকে । কোঁন- 

ৃ রূপ শ্ীতলক্রিয়! খা স্নান করা এই গীড়ান্ন কাচ উচিত নহে । তাহাতে আপা- 

৷ ততঃ পীড়ার উপশন বোধ হইলেও, পরিণামে সন্থিসমূহে বেন! বা একেবারে পঙ্থ 

ূ 
] 

পাপ সপ || পপ শা 

হইবার সুস্তাবন] ॥ 

সোমরোগ। 
টি শসা 

সংজ্ঞা, নিদান ও লক্ষণ |--সোমরোগের সাধারণ নাম “বহুমুত্র |” 

| মিষ্টদ্রব্য ঝ কফজনক দ্রব্যের অধিক ভোজন, অধিক শ্ত্রীসঙ্গন, শোক, অতিরিক্ত 

পরিশ্রম, যোনিদৌঁষসম্পন্ন স্ত্রীর সহবাস, অধিক মদ্যপান, অতিনিদ্র। ব! দিবানিদ্রা, 

ৰ অতিরিক্ত চিন্তা, অথবা বিষদৌষ প্রভৃতি কারণে সর্বদেহস্থ জলীয় পদার্থ বিকৃত 
ৃ ও স্থানচ্যুও হইয়। মুতরমার্গে উপস্থিত হয়। তখন এ জল মুত্ররূপে পরিণত হইয়া, 

৷ অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে থাকে । মৃত্রনির্গমকাঁলে কোনরূপ যাতনা থাকে 

| না এবং সুস্বও বেশ নির্খল, শীতল, শুরর্ণ ও গম্ধশূন্ট থাকে। এই রোগে 
| দুর্বলতা, গতিশক্তির হীনতা, স্ত্রীমহবাসে অক্ষমতা, সর্বাঙ্গের বিশেষতঃ মস্তকের 

শিথিলতা, মুখশোধষ ও তালুশোষ এবং অত্যন্ত তৃষ্ণা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত 

ূ হয়। ইঞাহে সোম অর্থাৎ জলীয়াংশের ক্ষয় নন বলিয়া ইহার নাম সোমরোগ। 

৷ কেহ কেহ ইহাকে মৃত্রাতিসার নামেও অভিহিত করেন। রোগের প্রবলাবন্থায় 

র শরীরের কুশতা।, ঘন্মনিগম, অঙ্গে গন্ধ, কাস, অঙ্গের শিথিলতা, অরুচি, পিড়কা, 

| পাুবর্ণ তা, শ্রান্তি, অঙ্গের গীতবর্ণতা। ও মিষ্টান্বাদ এবং হস্ত, পদ, জিহ্বা ও কর্ণে 

| সন্তাপ, এইসমস্ত নি প্রকাঁশিত হইয়া থাকে । | 

টং 

০ আপ 1 ২৯৮ এপ সস পপ পম পপ ০ পপ পপ পপ হর সপ  রব ্ া্য 

পপ 
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১৪৬ কবিরাজি-শিক্ষা | 
স্পা তিক পিপি জী 

সাঙ্ঘাতিক অবস্থা | বহুমুত্ররোগে অতিমাত্র বলক্ষয় হইয়া গেলে, 
বদি প্রলাঁপ, মুচ্ছ1, বা পষ্টব্রণ প্রক্ণতি দুরারোগ্য স্ফোটকাঁদি উপস্থিত হয়) তাহা 

হইলে, রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা । 

ৃ 'চকিৎুদাঁ ।__পক্ক কদলীফল একটী, আমলকীর রদ ১ এক তোলা, 
| মধু ৪ চারিমাধা, চিনি ৪ চারিমাষ! ও ছৃপ্ধ /1০ এক পোয়া,_একপ্র এইসমস্ত 

ূ দ্রব্য সেবন করাইলে, বনুমুত্র রোগের শান্তি হয়। পক কদলীফল, ভূমিকুম্মাও 
৷ ও শতমুলী, সমভাগ এই কয়েকটা দ্রবা দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলেও মৃত্রাধিকা 
ূ 

ূ 
[ 

. 
ৰ 
| 

নিবারিত হয়। যঙ্জড়মুরের রস ও বীজচুর্ণ, জাঁম-অ'টির শীসচুর্ণ কদলীমূলের 
রস, মৌচার রস, আমলকীর রস, কচি তাঁল ৪ থেজুরমূলের রস, তেলাকুচামুলের 

রন, এবং কচিপেয়ারাভিজান জল ও বিঙ্গেপোড়ার রস-_বহুমূত্রনিবারক । 

বৃহদ্ধঙেখর রস, তারকেশ্বর রস, সোমনাথ রসঃ হেমনাথ রস, বসন্তকুম্থমাকর 

রম, বুহত ধাত্রীত্ৃত ও কদল্যাগ্য ঘুত, প্রভৃতি ওুঁষধ বহুমুত্ররোগে প্রন্নোগ কর! 

ূ আবশ্যক | 

ূ পথা।পথ্য |-দিবসে শুক্র পুরাতন চাউকের অন্রঃ মুগ মন্থর ও 

| ছোলার দালের ঘুষ, ছাগ, হরিণ, কপোঁত ও কুকুটাদি-পক্ষীর মাংসরস এবং 
প্টোল, ডুমুর, ষজ্জডূমুর, থোড়, ঝিঙ্ষে, মোচা, কাচকলা, সজিনার শাক ও ডাটা 
প্রভৃতির তরকারী ব্যবস্তথেয়। বাত্রিকালে গম বা ববের আটার কটা, পূর্বোক্ত 

ৃ তরকারী এবং মাথন তোলা ছুপ্ধ। আমলকী, জাম, কেশ্র, পককদলী, পাতি বা 

ৃ কাগজী নেবু ও পুরাতন সুরা ইত্যাদি উপকারক। রুক্ষক্রিয়া, অশ্ববানে ও 

| হস্তিপষ্ঠে ভ্রমণ, পর্যটন ও ব্যায়াম প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ হিতকারক। পীড়ার 

প্রবলাবস্থায় দিবসে অন্ন বন্ধ করিক্াা গম বা যবের আটার রুটী, অথবা কেবলমাত্র 

নাঁধনতোল! ছুদ্ধপান ব্যবস্থা । গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে দ্িবে। 

নান সহ হইলে গরম জলে স্নান ব্যবস্থা । 
ূ নিষিদ্ধ কন্মমন '__কফজনক ও গুরুপাক দ্রব্য, জলাভূমিজাত মাংস, দধি, 

অধিক দুগ্ধ, মি্টদ্রবয, কুম্মা্ড, শা ক অস্ত্র, কলায়ের ডাল ও লঙ্কার ঝাল ভোজন ' 

এবং অধিক জলপান, তীব্রস্থ্রাপাঁন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক নিদ্রা, | 

মৈথুন ও আম্ত-এই রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক। 

ী শশা শাক ্াটাপাপীশীশীশি শি শি শা শীশাশা শা িশিশাটা পা ীপাশশাীশিপিপাাশীপিশপীশিশী এপ ) 
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শুক্রতারলয ও ধ্বজভঙ্গ | ১৮৭ নি 

শুঞ্তারল্য ও ধ্বজভঙ্গ । 

১ ০ 

ূ 

. 
ূ 

ূ নিদন € লক্ষণ |-_ অপ্রাপ্ত বয়সে স্ত্রীসহবাঁস, হস্তমৈথুন বা অন্য 

কোঁন অযথা উপায়ে শুক্রক্জলন 'ও অতিরিক্ত স্ত্রীনহবাস, প্রভৃতি কারণে শুক্র- 

তারল্য ঝোঁগ জন্মে। ইহাতে মলমূত্র ত্যাগকাঁলে অব কিঞ্চিৎমাত্র কাশোদ্রেক 

ৰ হইলেই শুক্রপাত, স্ত্রীলোকের দর্শন ব! স্পর্শন বা ম্মরণমীত্রেই রেতঃপাতি, স্বপ্পা- 

| বস্থার শুক্রস্থলন, সঙ্গমের উপক্রমেই শুক্রপাঁত, চক্ষুর চতুর্দিকে কাঁলিমার উৎপত্তি, 
| টর্বলতা, উদ্ভমশূন্ততা ও নিক্জনপ্রিরতা, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় । পীড1 অতান্ত 

র প্রবল হইলে, পিঙ্গের শিথিল অবস্থাতেই শুক্রপাত হইয়া থাকে এবং লিঙ্গোদ্রেক- 

শক্তি নষ্ট ভইয়। যায়; সুতরাং ক্রমশঃ ইহা প্রকৃত ধ্বজভঙ্গরূপে পরিণত হইয়া! 

উঠে। এইসকল কারণ ব্যতীত আরও করেকটা কারণে ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন 

ৰ হয়। ভর, শোক বা অন্ত কৌনরূপে মনের বিঘাত, কিছ্বেষভাগিনী স্ত্রীর সভিত 
সহবাস, উপদংশিক পীড়াজন্য বা অন্ত কারণে শুক্রবাহিনী শিরার বিকৃতি, কাম- 

বেগে উত্তেজিত হইয়া মৈথুন নাঁ করা, এবং অধিক পরিমাণে কটু, অগ্র, উষ্ণ ও 

লবণরসধুক্ত দ্রব্য ভোজন, প্রভৃতি কারণেও ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হইরা থাকে । 

চিকিৎসা |___শুক্রতারল্য রোগে শুক্ররক্ষা করাই প্রধান চিকিৎসা । 
কচি-শিমূল-মূলের রস, তালমূলচর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ও চূর্ণ আমলকীর রস, 

আলকুশীর বীজ, কুলেখাড়ার বীজ ও হষ্টিমধুচূর্ণ প্রভৃতি দ্রবা শুক্রবর্ধক ও 

৷ শুক্রতারল্যনাশক। মল-মুক্রতাঁগকাঁলে শুক্রতাব ও ধ্বজভঙ্গের নিবারণ জন্তঃ 

1 সমস্ত অন্ুপানের সহিত বৃহদ্বঙ্গেশ্বর, সোমনাথ রস, শুক্রমাঁভৃক1 বট, কাম্চুড়া- 

মণি রস, চন্দ্রোদয় মকর ধবজ, পূর্ণচন্ত্ররস, মহালম্স্রীবিলীস, অষ্টাবক্ররস, মন্মথাভ্রিরস 
ও মকর ধ্বজরস প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগ করিবে। অমৃতপ্রাণ বত বৃহৎ অশ্বগন্ধা- 

দ্বৃত, কামদেবদ্ৃত, বানরীবটিকা, কামাগ্নিসন্দীপন মোদক, মদনমোদক, শতাবরী- 

মোদক ও রতিবল্পভ মোদক, এবং শ্ীগোপাঁল ও পল্লবসাঁর তৈল প্রভৃতি শুক্র 

তারল্য ও ধ্বলভঙ্গের উতরুষ্ট মহৌষধ । স্বপ্রদৌষনিবারণ জন্য শয়নকালে 
কাবাবচিনির গু'ড়া /* এক আনা, কপূর ২ ছুই রতি ও আফিম ই অর্ধরতিঃ এই 

5 
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তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া, অথবা! কেবল কাবাবচিনির গু'ড়। %* দুই আনা 

মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করাইবে। 
সঙ্গমসময়ে শীঘ্র শুক্রপাত নিবারণ জন্য পূর্বোক্ত মোদকসমুহ এবং নাগবল্যাদি 

চুর্ণ, অর্জকাঁদি ঝটিকা, শুক্রবল্লভরস বা কামিনীবিদ্রাবণ রস প্রস্তুতি শুক্ররৌধক 
'উষধ সেবন করান যাইতে পারে। 

পথ্যাপথ্য ।-- সর্বপ্রকার পুষ্টিকর আহার এই উভয় রোগের পথ্য। 
দিবসে পুরাতন চাউলের অন্ন, রোহিত প্রভৃতি ভাঁল মৎস্য, ছাগ, মেষ, চটক, 

কুকুট, পায়র1, লা ও তিত্তির প্রভৃতির মাংসরস, মুগ, মহর ও ছোলার দাল, 

ংসডিষ্বঃ ছাগের অণ্ডকোষ এবং আলু, পটোল, ডুমুরঃ বেগুন, মাণকচু, কপিঃ । 

শালগম ও গাজর প্রস্ৃতির দ্রতপক তরকারী । রাত্রিতে লুচি বা রুটা, পূর্বেবাক্ত 
সমস্ত তরকারী, ছুগ্ধ ও পরিমিতমাত্রায় শিষ্টদ্রব্য । ূ 

জলথাবারের জন্য দ্বত, চিনি ও স্ুুজী বা বেসম সংযোগে প্রস্তুত যে কোন 

দ্রব্য (মিঠাই, থাজ1, গঙ্তা, মোহনভোগ প্রভৃতি )১ এবং বেদানা, বাঁদাম, পেস্তা) ! 

কিস্মিস্, আঙ্গুর, থেস্বুরঃ আম, কাটাল ও পেপে প্রভৃতি ব্যবস্থেয়। অগ্রিবল ৷ 

বিবেচনা করিয়া সকলপ্রকার পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন এই রোগে উপকাঁরক। ৰ 

অভ্যাসমত নন আবশ্তক | 

নিষিদ্ধ দ্েব্য |-অধিক লবণ; অধিক ঝাল বা লঙ্কার ঝাল অধিক ৭ 

ূ 

ূ 

০৩ পপি পীশাশপাীপাশস্প পলাশ পপ িসিস্পীা পপ 

সপ শপ পপ রা গত. 

ূ 
| 
ূ 
| 

| 

অন্ঃ অগ্নির বা রৌড্রে ব উত্তাপ, রাত্রিজাগরণ, অধিক মছ্যপান, মৈথুন ও অধিক ূ 

পরিশ্রন--এই উভয় ক্লোগে বিশেষ অনিষ্টকারক । ূ 
ূ 

] 

5 টি 
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ৰ্ঁ মেদোরোগ। ১৮৯ রড 

মেরদ্দোরোগ। 

নিদান ।-_নিরন্তর শ্রেক্সজনক দ্রব্য ভোজন করিলে, অথবা ব্যায়ামাি 

কোনবপ পরিশ্রম না করিলে, কিংবা! দিবানিদ্রা বশতঃ ভূক্ত দুব্য সম্যগৃরূপে 

পরিপাঁক হইতে ন! পাঁরিলে, মধুররসযুক্ত অপক্করসে পরিণত হয়। সেই রসের 

ন্নেহভাগ হইতে মেদ পদার্থের বুদ্ধি হইয়া মেদোরোগ উৎপন্ন হয়। সেই রোগে 
মেদোবুদ্ধি জন্য রসরক্তাঁদিবাহী শ্োতঃসমূহ রুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং অন্তান্ত ধাতুর 

পুষ্টি হইতে পারে ন।) কেবল মেদোধাতুই ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া মনুস্যাকে অতি 

স্থল ও সর্ব্কার্যে অপনর্থ করিয়া তুলে। ক্ষুদ্রশ্বাস, তষ্ণা, মুচ্ছা, অধিক নিদ্রা, 

হঠাৎ উচ্ছাসের অবরোধ, অবসন্নতা, অতিশয় ক্ষুধা, ঘম্মনিগম, শরীরের 

দু্ন্ধ, এবং বল ও মৈথুনশক্তির হাস, এই কয়েকটী মেদৌরোগের আলু- 

যঙ্গিক লক্ষণ। 

মেদোবৃদ্ধির পরিণাঁম-ফল ।-___মেদোধাতু অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, 
ূ বাতাদি-দোষসমুহ কুপিত হইয়া সহসা প্রমেহপিড়কাঃ জবর ও ভগন্দর প্রভৃতি 

উৎকট পীড়া উৎপাদন করিতে পারে । এ পীড়া উপস্থিত হইলে, মেদৌরোগীর 

প্রাণনাশের সম্ভাবনা । 

চিকি€সা ।-__-যেদকল কার্যযদ্বারা শরীর কৃশ ও রুক্ষ হইতে পারে, 

তাহাঁরই আচরণ করা মেদোরোগের প্রধান চিকিৎসা । প্রত্যহ প্রাতঃকালে |. 

নধুমিশিত জল পান করাই'লে, মেদোরোগের উপশম হয়। ব্রিফলা ও ত্রিকটুচুর্ণ, | 

| তৈল ও লবণমিশ্রিত করিয়া দীধকাল সেবন করাঁইলে, মেদোরোগ প্রশমিত 

হয়। অথবা বিডঙ্গ, শুঁঠ, যবক্ষার, কাস্তলৌহভস্ম, বব ও আমলকী, ইহাদের 

সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইবে। গণিয়ারীর রস বা শিলাঁজতু সেবনেও 
মেদোরোগে বিশেষ উপকার দর্শে। অমৃতার্দি-গুগ্গুলু ও নবক-গুগ্গুলু, 

ব্রষণাভ্লৌহ, বড়বাগ্সিলীহ্, বড়বাগ্রিরস, এবং ত্রিফলাগ্য তৈল প্রভৃতি, ওষধাদি | 

মেদোরোগের নিবারণজন্ত প্রয়োগ কর! আবশ্তক। মহানুগন্ধ নামক তৈল, || 

অথবা প্রসিদ্ধ সুগন্ধি দ্রব্যসমূহ গাত্রে লেপন করিলে, মেদোজন্ত দূর্গন্ধ সম্পূর্ণরূপে | 
নিবারিত হুইয়! থাকে । 

৪. 



রি ৃ ১৯০ কবিরাজি-শিক্ষা ৷ 
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পথ্যাপথ্য ।-_-দিবসে শ্তামাতগুলের অন্নঃ অভাবে অতিহস্ম পুরাতন 

চাঁউলের অন্ন, ক্ষুদ্র মত্স্তের ঝোল, ডুমুর, কীচকলা, মোচা, বেগুন পটোল ও 

পুরাতন কুম্মাণ্ডের তরকারী এবং পাতি বা কাগজীনেবু। রাত্রিকালে যবের 

আটার রুটী এবং পূর্বোক্ত সমস্ত তরকারী ব্যবস্থেয়। মিষ্টদ্রব্যের মধ্যে কেবল ূ 

] অল্প মিছরি। স্নান নিষিদ্ধ) অসহা হইলে গরম জল শীতল করিয়া সেই জলে 

| স্লান এবং গরম জলই পান ব্যবস্থেয় । পরিশ্রম, চিন্তা, পথপধ্যটন, রাত্রিজাগরণ, 

ব্যায়াম ও মৈথুন, এই সমন্ত কাধ্য মেদোরোগে বিশেষ উপকারক। 

নিষদ্ধ কন্ম (যাবতীয় কফবদ্ধক ও ্গিগ্ধ প্রব্য, হুঞ্ধী, দধি, স্বত, | 

মাথন, মাংস, মতস্ত, ঘ্বতপক্ষদ্রব্য, নারিকেল, পর্ুকদলী এবং অন্তান্ত পুষ্টিকর দ্রব্য 
ভোজন, সুখকর-শষ্যায় শরন, সুনিদ্রা, দিবানিদ্রা, সর্বদা উপবেশন, আলম্ত এবং 

চিন্তাশূন্তত। এই রোগে অনিষ্টকারক । 
কার্শটারোগের চিকিৎসা ।-_ প্রসঙ্গত; কাশ্যরোগের বিষয়ও এই 

স্থানে আলোচিত হওয়া আবস্তক। রুক্ষদ্রব্য ভোজন, অতিমাত্র পরিশ্রম, অতি- 

রিক্ত চিন্তা এবং অধিক স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি কারণে কার্খ্যরোগ উৎপন্ন হয়। এই | 4 

রোগে মেদঃ, মাংস, প্রভৃতি সকল ধাতুই ক্ষীণ হইয়া যায়; স্ৃতরাং রোগীও 

ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে । অশ্বগন্ধ! কাশ্যরোগের একটা উত্কুষ্ট উষ্ধ। দুগ্ধ, 
ঘ্বত, বা জনের সহিত অশ্বগন্ধ! পাক করিয়া প্রত্যহ সেবন করাইলে, কাশ্যরোগে 

বিশেষ উপকার হয়। শুক্রতারল্য রোগে যেসকল ওঁষধ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে | 

আধা পুত ও অবমৃত্প্রাশ ঘ্বত এবং বাতবাধি কথিত ছাগলাস্ বত প্রভৃতি | ৃ 

| 
পুষ্টিকর শুবধ কাশ্যারোগে প্রয়োগ করা আবগ্তক। 

অশ্বগন্ধার কন্দ ”১ এক সের, অশ্বগন্ধার ককাথ ।৬ ষোল সের এবং দুগ্ধ ।৬ 

। ষোল-দের এই তিন প্রকার দ্রব্যের সহিত তিলতৈল /৪ চারি সের বথাবিধি পাঁক 

করিয়া মর্দন করিলেও কৃশাঙ্গ পুষ্ট হইয়া থাকে । 
রর পথ্যাপথ্য ।_-এই রোগে ঘ্বত, ছুপ্ধ, মাংস, মত্স্ত এবং অন্ঠান্ত যাবতীয় 

পুষ্টিকর দ্রব্য আহার, সুনিদ্রা, দিবানিদ্রা, পরিশ্রমত্যাগ, চিন্তাশূন্যত! ও সর্বদা ! 

্বষ্রচিত্তে অবস্থান করা হিতকর । মাংসই কাশ্যরোগে উৎকৃষ্ট পথ্য । শুক্রতারল্য 

ও ধ্ৰজভঙ্গ-রোগোক্ত সমুদায় পথ্যাপথ্য কার্শারোগে প্রতিপালন করা বিধেয় । 

রী এজি শশ 

টি ৮258 
০০৯৯৯৯৭৯৯০০ 

শি স্পা 
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ষ্ঠ 

রা উদররোগ । ১৯১ তত 

ূ 
ূ উদররোগ। 

চর 
স্পা ্প | ০ 

নিদান ও সাধারণ লক্ষণ | -,একমাত্র অগ্নিমান্দ্যকেই প্রায় সরণ- 
। প্রকার উদ্রর রোগের নিদান বলা যাইতে পারে। তত্িন্ন অজীর্ণদোষজনক অন্ন- 
' ৷ ভোজন এরং উদরে জলসঞ্চয়, এই ছুইটাও উদররোগের প্রধান কাঁরণ। এ দন্ত 

| । কারণে সঞ্চিত বাতাদি দোষ ম্বেদবহ ও জলবহ আোতঃসমূহকে রুদ্ধ এবং প্রাণ- 

ৃ বা, অপানবাষু ও অগ্থিকে দূষিত করিয়া, উদররোগ উৎপাদন করে। তত়িন্ 

ূ স্্ীহা ও যকৃতের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, অন্ত্রনাড়ী কোনরূপে ক্ষত হইলে এবং 
ূ অন্ত্রমধো জল সঞ্চিত হইলেও উদররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । উদরাধান, 

: গমনে অশক্তি, দুর্বলতা, অতিশয় অগ্রিমান্দয, শোথ, সমুদায় অঙ্গের অবসন্নতা, 

ূ অধোবাঘু ও মলের অনির্গম এবং দাহ ও তন্দ্রা, এই কয়েকটা উদররোগের 

৷ সাধারণ লক্ষণ । উদররোগ ৮ আট প্রকার :__বাতজ, পিত্ত, শ্লেম্মজ, ত্রিদোষজ, 

। প্রীহা ও বকৃৎ জনিত, মলসঞ্চয়জনিত, ক্ষয়জ ও উদরে জলপঞ্চয়জনিত। 

! বাঁতজ-উদর লক্ষণ ।-বাতজ উদররোগে হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষি- 

( দেশে শোথ; কুক্ষি, পার্খ, উদর, কটি, পৃষ্ঠ ও সন্ধিসমূহে বেদনা ) শুষ্ককাস; 

1 অঙ্গমর্দ ১ শরীরের অধোভাগে ভারবোঁধ, মলরোধ, ত্বক, চক্ষুঃ ও মুত প্রভৃতির 

ূ গ্তাব বা অরুণবর্ণ তা, অকলন্মাৎ উদরশোথের হাস বা বুদ্ধি, উদরে সুচীবেধবৎ ঝ৷ 

| ভঙ্গবৎ বেদনা ও সুপ প্র কৃষ্ণ শিরাসমূহের উৎপত্তি, উদরে আঘাত করিণে, 
৷ বায়ুপূর্ণ ভস্ত্রার আঘাত করার ন্যায় শবোৎপত্তি ও উদরের সর্বত্র বেদনার সহিত 

ূ বাঁযুর সঞ্চলন, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

পিক উদর লক্ষণ ।-_-পিত্তোদরে জর, মৃচ্ছা, তৃষ্ঞঃ মুখে কটু 

আস্বাদ, ভ্রম, অতিসার, ত্বক ও চক্ষুঃ প্রভৃতির পীতবর্ণতা ;) এবং উদর--দর্্, 

দাহ, বেদনা! ও উদ্মাধুক্ত এবং কোমলম্পর্শ, হরিৎ, পীত বা তাত্রবর্ণের 

শিরাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন ও উপর হইতে উম্ম! বহির্গত হওয়ার ন্যায় অনুভব-_ 

এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইয়৷ থাকে । পিত্তোদর শীঘ্রই পাঁকিয়া জলোঁদররূপে 

পরিণত হয়। 

চি টা 

না আপা 



সি ১৯২ কবিরাজি-শিক্ষ। | তি 

শ্লেকসজজ-উদর লক্ষণ ।-_শ্লেম্ষোদরে অঙ্গের অবসন্নতা, পানের [ 

অভাব, শোথ, অঙ্গের গুরুতাঃ নিদ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বা, কাস ও 

ত্বকৃ এ্রভৃতির শুরুবর্ততা এংং উদর বৃহতঃ স্তিমিত, চিপ, কঠিন, শীতল- 
স্পর্শ, গুরু) অচল ও শুর্রবর্ণশিরাব্যাপ্ত হয়। প্লেমক্সোদর দীর্ঘকালে বর্ধিত, 

হইয়া থাকে । 

দুষ্য বা ত্রিদোষজ উদররোগের লক্ষণ ।__ নখ, লোম, মুত্র, 
বিষ্ঠা, আর্তব বা কোনরূপ বিষাঁদিদ্বারা দূষিত অন্নভোজন করিলে, রক্ত ও বাতাদি 

দৌত্রয় কুপিত হইয়া, ত্রিদোবজ-উদররোগ উৎপাদন করে। ইহাতে বাতাদি 

তিনদোষজাত উদরেরই লক্ষণসমূহ মিলিতভাবে প্রকাশিত হয়। এই রোগী 

পাওুবর্ণ, কৃশ, পিপাঁপায় শুক্ষকণ্ঠ ও পুনঃ পুনঃ মৃচ্ছিত হইতে থাকে। শীতল 

সময়ে, শীতল-বাযুস্পর্শে এবং জলঝড়বিশিষ্ট দিবসে, এই উদর বন্ধিত ও দাহযুক্ত 

হয়। ইহার অপর নাম দৃষ্তোদর । 
প্লীহোদর ও যকুদুদর ।_-কফজনক দ্রব্য এবং যেসকল দ্রব্যের 

অন্পাক ভয়, সেই সমন্ত দ্রব্য নিরন্তর ভোজন করিলে, কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া, 

প্রীহ। বা যকৃতের বুদ্ধিসাধন করে। প্রীহা বা বকৃৎ অতিনাত্র বদ্ধিত হইয়া, 

যখন উদ্দরকেও বদ্ধিত করে এবং অঙ্গের অবসন্নতা মন্দ মন্দ জ্বর, অগ্রিমান্দ্য, 

বলক্ষয়, দেহের পাগুবর্ণতা ও কফপিত্ৃজ্নিত অগ্তান্ত উপদ্রব উপস্থিত করে, 

তখন তাহাকে প্লীহোদর বা যরৃছদর কহে। প্রীহোদরে উদবরের বামভাগ এবং 

যকুদুদরে উদরের দক্ষিণ ভাগ অধিক বুদ্ধি হইয়া থাকে । ইহাতে বায়ুর প্রকোপ 

স্লধিক থাকিলে, উদাবর্ত, আনাহ ও উদরে বেদনা ) পিস্তের প্রকোৌপে মোহ, 

তৃষ্ণা, দাহ ও জর; এবং কফের প্রকোপে গাজ্রগুরুতাঃ অরুচি ও উদরের 

কঠিনতা, এইসমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়। 

বদ্ধগুদদোদর 1--শাকাদি পিচ্ছিল ভোজ্যদ্রব্যদ্বারা অথবা অন্নাদির 

সহিত প্রবিষ্ট চুল কিংবা! শর্করাদি পদার্ঘদার! অস্ত্রনাড়ী নিরুদ্ধ হইলে, সন্মার্জনী- 

নিক্ষিপ্ত ধুলিরাশির ন্যায় মল ও দোষসমূহ গুহানাড়ীতে সঞ্চিত হইয়া, বদ্ধগুদোদর 
নামক মলসঞ্চ়জনিত উদররোগ উৎপাদন করে। ইহাতে হৃদয় ও নাভির 
মধ্যবর্তী উদর বৃদ্ধিপ্রা্ত হয় এবং অতি কষ্টে অল্প অল্প মল নিঃহত হুইয়! 

থাকে। 

সৈত 4 



৪ 
রা উদ্বররোগ। ১৯৩ তু 

ক্ষতজ-উদর ।-__অন্নের সহিত কণ্টকাদি শল্য প্রবিষ্ট হইয়া যদি অন্ত 
| নাড়ীকে বিদীর্ণ করে, অথবা অতিরিক্ত ভোজন ও জন্তাদিদ্বারা অন্ত্রনাড়ী যদি | 

বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষতস্থান হইতে জলবৎ আব নির্গত হইয়া ৰ 
নাভির অধোভাঁগে উপরের বুদ্ধি সম্পাদন করে এবং গুহছ্বার দিয়া জলবৎ পদার্থ 

নির্গত হইতে থাকে । ইহাকে পরিশ্রাব্যুদর নামক ক্ষতজ-উদররোগ কহে। এই 

উদররোগে সুচীবেধের স্তাঁয় বা বিদীর্ণ হওয়ার ন্যায় অত্যন্ত বাতন! হইয়া থাকে। 

জলোদর লক্ষণ ।-__ন্নেহপান, অন্ুবাসন ( ন্নেহপদার্থঘারা পিচকারী ), 

বমন, বিরেচন, অথব নিরূহণ (রুক্ষপদার্থের পিচকারী ) ক্রিয়ার পর হঠাৎ 

শ্বীতল জল পান করিলে, কিংবা ন্নেহপদার্ঘঘারা জলবহ স্রোত; উপলিপ্ত হইলে, 

সেই শআ্োতঃসমূহ দুষিত হয় এবং দূষিত নাড়ীতে জল সঞ্চিত হইয়। উপরের বৃদ্ধি 

করে; ইহাকে উদকোদর বা জলোদর নামক জলসঞ্চয়জনিত উদররোগ কহে । 

এই" রোগে উদর চিক্ণ, বুহৎ, জলপূর্ণের স্তায় স্ফীত, এবং স্শলিত হইলে 

কুক, কম্পিত ও শবযুক্ত হইয়। থাকে । আরও ইহাতে নাভির চতুর্দিকে 

বেদনাবোধ হয়। 

সাধ্যাসাধ্যত। __ উদররোগমাজ্রই স্বভাবতঃ কষ্টসাধ্য ; বিশেষতঃ 

জলোদর ও ক্ষতোদর রোগ অতিশয় কষ্টসাধ্য; অন্ত্র-চিকিৎসা ভিন্ন ইহা হইতে 

আরোগ্যের আশা অল্প পীড়া অধিক দিনের হইলে বা রোগীর বলক্ষয় হইলে, 
সমুদয় উদ্ররোগই অসাধ্য হইয়া উঠে। বে উদররোগীর চক্ষুঃ শোথযুক্ত, লিঙ্গ 

বক্র, ত্বক পাতলা! ও ক্লেদযুক্ত এবং বল, অগ্নি, রক্ত ও মাংস ক্ষীণ হইয়া! যায়, 

অথবা ঘে রোগীর পার্খদ্ধয় ভঙ্গব, অন্নে বিদ্বেষ অতিসাঁর কিং! বিরেচন করা- 

ইল্েও কোষ্ঠ পরিপূর্ন থাকে, সেই সমস্ত উদররোগও অসাধ্য । 

সর্বববিধ উদররোগের চিকি€সা ।-প্রার সকলপ্রকার উদদর- 
রোগেই' বাতাদি তিন দোষ কুপিত হয়; এইজন্ বাঁতাদি তিন দোষেরই শাস্তি- 

কারক চিকিৎসা কর্তব্য। ইহাতে অগ্রিবৃদ্ধির জন্ত অগ্নিব্ধক ওষধ এবং 

বিরেচন জন্য উষ্ণছুপ্ধ বা গোমুত্রের সহিত এরগুতৈল পান করান আবস্তক। 

বাতোদরে প্রথমতঃ পুরাতন ত্বৃতাদি ন্নেহপদার্থ মালিশ করিয়। স্বেদ দিতে হয়; 

তৎপরে বিরেচন করাইয়া) বন্ত্রথগুদ্বারা উদরবদ্ধন করিয়! রাখিবে। বাতোদরে 

পিপুল ও সৈম্ধব লবণের সহিত ) পিত্তোঁরে চিনি ও মরিচের সহিত 3 কৌ 

এটি 
( ১৩ 



এল ক ক সপ সস সপ পল ০০ - ঃ রযন্ কবিরাজি-পিক্ষা ্ 
যমানী, সৈন্ধবলবণঃ জিরা ও ত্রিকটুর সহিত এবং সন্নিপাতোদরে ত্বিকটু, 
যবক্মার ও সৈষ্ধব-লবণের সহিত ঘোল পান করাইবে তাহাদ্ারা দেহের 

ভার ও অরুচি বিনষ্ট হয়। প্রীহোদরে ও যরুছুদরে প্লীহা ও যকুৎরোগোক্ত 

ৃ চিকিৎসা করিতে হইবে। বদ্ধোদরে প্রথম 5: ম্বেদ দিয়া তীক্ষবিরেচন 

| করান আবশ্তক দেবদারু, শজিনা ও আপাং, এই সকল দ্রব্য, অথবা 

অশ্বগন্ধ॥ গোমুত্রসহ পেষণ করিয়া, পান করাইলে, দৃষ্যোদর প্রভৃতি সর্ব- 

প্রকার উদরবোগ নিবারিত হইয়া থাকে। প্রা্তঃকালে মহিষের মুত্র /ৎ 

এক ছটাক আন্দাজ পান করাইলে, সর্বপ্রকার উদররোগ প্রশমিত হয়॥ 
পুনর্নবা, দেব্দারু, গুলঞ্চ, আকনাদি, বিশ্বমূল, গোক্ষুর, বুহতী, কন্টকাঁরী, | 

হরিদ্রা, দ্বারহুরিদ্রা, পিপুল, চিতামুল ও বাসক, এই সকল দ্রব্যের সমভাগ ্ণ 
গৌমতের সহিত সেবন করাইলেও সর্ধবপ্রকাঁর উদবরোগ প্রশমিত হয় ৷ 'ইশ্নুল, 

দেবদারু, শু'ঠ গুলধচ, পুনর্নবা ও হরীতকী, ইহাদের কাথ দেবঈ স্থী ্ 
জলোদর, শোথ, ললীপদ, গলগণ্ড ও বাতরোগ নিবারিত হয় গুম 

, ছাল, পটোলপত্র, শুঠ, কটুকী, গুলঞ্চ। দেবদার ও হরীতকী,. ইহাদের কা? 

পান করাঈলে, সর্বপ্রকার উদর, সর্ববাঙ্গশোণ, কাঁস, শূল, শ্বাস ও পাঁগুরোগের"৭ 
উপশম হইয়া থাকে । উদররোগে দৌযবিশেষ বিবেচনা করিয়া, পুনর্নবাদি 
কাঁথ, কুষ্ঠাদিচূর্ণ, সামুদ্রীপ্চূর্ণ, নারায়ণ চূর্ণ, প্রিলোক্যন্ুন্দর রস, ইচ্ছাঁভেদী রূস, 

নারাঁচরদ, পিগ্নলাগ্লৌহ, শৌথোদরারিলৌহ, চিত্রকপ্বত, মাবিনদত্বত, বৃহৎ 
নারাচঘ্বত ও রসার়ন-তৈল প্রভৃতি ওঁষধধ প্রয়োগ করা আবশ্তক। রোগী 

দুর্বল হইলে, কোন তীক্ষ বিরেচক গুঁষধ না দ্যা) মুহ্ুবিরেচক ওষধ প্রয়োগ 
করিবে। 

পথ্যাপথা । উদররোগে লঘুপাক 9 অগ্রিবৃদ্ধিকারিক পথ্য ব্যবস্থেয়। 
পীড়ার প্রবল অবস্থায় কেবল মাণমণ্ড, অভাবে সহামত কেবল ছুগ্ধ' অথবা, 
দগ্ধসাড প্রভৃতি গীড়া অধিক প্রবল না থাকিলে, দিবসে পুবাতন হুল্ম চাউলের ূ 
অন্ন, মুগের দালের যৃষঃ পটোল, বেগুন, ডূমুব, ওল, মাণকচু, শজিনার ডাটা, 
কাকরেল, কুর্রু মূল, শ্বেতপুনর্নবা ও আদা প্রড়তির তরকারী, অল্প সৈন্ধব- ; 
লবণে পাক করিয়া! ভোজন করিতে দেওয়1 ষায়। বাঁত্রকালে দুপ্ধ-সাগড অথব| 

অধিক ক্ষুধা থাকিলে অল্প পরিমাণে পাতলা রুটা। জগ পান একেবারে পরিত্যাগ 
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রি শোথরোগ। ১৯৫ 

করিয়া হুপ্ধদ্বার1 তৃষ্ণা নিবারণ করান আব্শ্তক ১ কিন্ত নিতান্ত প্রয়োজন হইসে 

গরম জল পান করিতে দেওয়] যায় । 
নিষিদ্ধ কর্ম ।--পিষ্টকাদি গুরুপাঁক দ্রব্য) তিল, লবণ ও শ্শিম প্রভৃতি 

দ্রব্য তোজন এবং শান, দিবানিদ্রা ও পরিশ্রম প্রভৃতি উদররোগে বিশেব 
অনিষ্টকারক | 

শোথরোগ। 
সঃ ই 

নিদান ও সাপণারণ লক্ষণ ।-__বমন-বিরেচনাদি গুদ্ধিক্রিয়া, জর 
| অভিসার, গ্রহ্ণী,* পা, অর্শঃ, রক্তপিভ্ত, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি গীড়া, এবং 

উপবান ও বিষমন্ডোজনাদি দ্বার! কুশ ও দুর্বল হওয়ার পরে ক্ষার, অন, তীক্ষ, 
| উষ্ণ ও গুরুপাঁক দ্রবা ভোজন করিলে, অথবা! দধি, অপক্ষদ্রবা, মৃত্তিকা, শাক, 

্ীরমৎস্যার্দি সংযোঁগবিরুদ্ধ ও বিষমিশ্রিত দ্রব্য ভোজন করিলে 'গবং বমন 

বিরেচনাদি করাইধাঁর উপযুক্ত কালে তাহা না করাইলে ব৷ অবথারূপে তাহা 

সম্পাদিত হইলে, পরিশ্রম ত্যাগ করিলে, গর্ভআঁব হইলে কিংবা মর্শস্থানে আঘাত 

পাইলে, শোথবোঁগ জন্মে। কুপিত বারু-ছুষ্ট-রক্তঃ পিত্ত ও কফকে বহিঃস্থ 

শিরাসমূহে আনয়ন করিয়া এবং নিজেও সেই সমস্ত দোষার! রদ্ধগতি হইয়| 
ত্বক ও মাংসের উচ্চতা সম্পাদন করে; ইহারই নাষ শোথরোগ । শোথ 

জন্মিবার পূর্বে সম্তীপ, শিরাসমূহ বিস্তৃত হওয়ার স্তায় যাতনা ও অঙ্গে ভারবোধ, 

এই সমস্ত পূর্ববরূপ প্রকাশিত হয়) অবয়ববিশেষের স্ফীততা, সেইস্থানে ভাঁরধোধ, 
চিকিৎস৷ ব্যতীতও কোন সময়ে শোথের নিবৃত্তি এবং পুনর্ববার উৎপত্তি, শোথ- 

স্থানে উষ্ণস্পর্শ, শিরাঁব্যাপ্ডি, বিবর্ণতা ও রোগিশরীরে €রা মাধ, এই কয়েকটা-- 

শোথ রোগের পাঁধারণ লক্ষণ। বাতজ, পিত্জ, কফজ, বাতপিত্তজ, পিত্ৃগ্রে্মজ, 

ত্রিদোষজ ভেদে শোথরোগ ৭ সাতপ্রকার। 

বাতজ-শোথ |--বাতজ-শোথ একস্থানে স্থির থাকে না, সুতরাং বিনা 
কারণেও সময়ে সময়ে আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। শোথের উপরের 

7 

৬ 

| 

০০০০০ 

টা 



সি ১৯৬ কবিরাজি-শিক্ষা। | ৮ 

চামড়া পাতলা, কর্কশ, অরুণ বা কৃষ্ণবর্ণ, স্পর্শশক্তি হীন ও ঝিনি ঝিনি বেদনা- 

বিশিষ্ট হয়। এই শোঁথ টিপিলে বসিয়া যায় এবং ছাড়িয়া দিলেই পুনর্বার 
উন্নত হইয়া উঠে। দিবাভাগে এই শোথের বৃদ্ধি এবং রাপ্রিকালে হাস 
পাইয়া থাকে। 

পিত্তজ-শোথ |__পিত্জ-শোথ কোমনম্পর্শ, গন্বযুক্ত ও কৃষ্ণ, পীত 

বা অরুণবর্ণ এবং উক্মাবিশিষ্ট ও দাহযুক্ত। এই শোথ অতিশয় যন্ত্রণ। প্রদান 

করিয়! ক্রমশঃ পাকিক্া! উঠে। ইহাতে ভ্রম, জর, ঘর্, পিপাসা, মত্তত। ও 

চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণতা, এই কয়েকটা লক্ষণ লক্ষিত হর! থাকে । 

কফজ-শোঁথ |-_কফজশোথ গুরু, একস্থানস্থায়ী ও পাুবর্ণ। 

ইহাতে অরুচি, মুখাঁদি হইতে জলম্রীব, নিদ্রা, বমি ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া! থাকে । 

এই শোঁথ টিপিলে বসিয়া ধায়; কিন্তু ছাঁড়িয়। দিলে পুনর্বার ততংক্ষণাৎ উখিত 

হয়. না। রাত্রিকালে ইহার বৃদ্ধি ও দিবসে ত্রাস হয়। ক্ুজ-শোঁথ বিলঙ্ে 
বদ্ধিত ও বিলম্বে প্রশমিত হইয়া থাকে । 

এইরূপ ছুইটা দোষের লক্ষণ প্রকাশিত হইলে, তাহাকে সেই সেই দুই দৌষ- 
জাত এবং তিন দোষের লক্ষণ দেখিলে, ত্রিদৌষজ শোথ বলিয়া বুঝিতে হইবে। 

অবস্থানভেদ 1--যে কোন শোথজনক দোষ আগমাঁশয়ে অবস্থিত 

থাকিলে, বক্ষঃস্থল হইতে উর্ধাদেহে, পক্কীশয়ে থাকিলে মধ্যশরীরে অর্থাৎ বক্ষঃস্থল 

হুইতে পক্কাশয় পর্যন্ত অবরবে ; মলাশরে থাকিলে কটিদেশ হইতে পদতল পর্যাস্ত 

এবং সর্বশরীরে বিস্তৃত থাকিলে সর্বাঙ্গে শোঁথ হইয়া থাকে । 

সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয় |-_--মধ্যদেহে বা সর্বাঙ্গে যে শোথ হয়, তাহা কষ্ট- 

সাধ্য। যে শোথ বাম, দক্ষিণ বা উদ্ধ-অধঃ-বিভাঁগানুসারে যে কোন অর্ধাজে 
উৎপন্ন হয়; অথবা যে শোথ নিষ্ন অনয়বে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ উপরদিকে বিভ্তৃত 
হইতে থাঁকে, স্বেই শোথে প্রাণনাশের সম্ভাবনা । কিন্ত পাঁও প্রভৃতি অন্ঠান্ঠ 

রোগের উপর্রবরূপে যদি পানে পাঁদদেশে শোঁথ হইয়| ক্রমশঃ উর্ধাবয়বে বিস্তৃত 

হয়, তবে তাহ! মারাত্মক শহে। স্ত্রীদিগের প্রথমে মুখে উৎপন্ন হইয়! ক্রমশঃ 
পায়ের দিকে যে শোথ অবতরণ করে, তাহ! তাহাদিগের প্রাণনাশক। স্ত্রীবা 

পুরুষ যে কোন ব্যক্তির গুস্দেশে প্রথমে শোথ হইলে, তাহাঁতে তাহার প্রাণ 

বিনষ্ট হয়। এইরূপ কুক্ষি, উদর, গলদেশ ও মর্ধস্থানজাতি শোথও অসাধ্য । 

2:58 
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বে শোথ অতিশয় স্থল ও কর্কশ, অথবা যে শোথে শ্বাস, পিপাসা, বমি, দৌর্বল্য 
জ্বর ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, সেই শোথও অসাঁধা। বালক, বৃদ্ধ 

ও দুর্ববল ব্যক্তিদিগের শোথ হইলে, তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে। 

চিকিৎসা ।-_কোন রোগবিশেষের সহিত শৌথরোগ উপস্থিত হইলে, 

সেই সেই রোগের সহিত শোথনাশক 'ওষধাদি প্রয়োগ ক্গিতে হয়। মল-সুত্র | 
পরিষ্কার রাখা এই রোগে বিশেষ আবশ্তক। বাতজ-শোথে কোষ্ঠবন্ধ থাকিলে 
দুদ্ধের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরগুতৈল পান করাইবে। দশমূলের কাথ বাঁতজ- 
শোথে বিশেষ উপকারক । পিত্তজ-শোঁথে গোমুব্রের সহিত %* ছুই আনা মাত্রায় 

তেউড়ীমুলচূর্ণ সেবন করাইবে ; অথবা তেউড়ীনুল, গুলঞ্চ ও ধিফলা, ইহাদের 
কাথ পান করিতে দিবে। কফজ শোথে পুনর্নবা, শুঠ, তেউড়ীমূল, গুলঞ্চ ও 

হরীতকী ও দেবদারু, ইহাদের ক্কাঁথে গোমুত্র ও গুগ্গুলু %* ছুই আন৷ প্রক্ষেপ 
দিয়া পান করাইবে। মরিচের চর্ণের সহিত বিন্বপত্রের রস, নিমপাতার রস, 

শ্বেত-পুনর্নবার রস, সমুদায় শোথরোগেই 'বিশেষ উপকারক। মনসাঁীজের 
পাতার বস মদ্দন করিলে শোথের শাস্তি হইয়া থাকে। পথাধি কাথ, পুবর্নবাষ্টক 
ও সিংহাহ্যাদি পাঁচন, মাণমও্, শোথারিচুর্ণ” শোথারি মত্ডুর, কংস-হ্রীতকী, 
কটুকাদ্যলৌহ, ত্রিকট্টাদিলৌহ, শোথকলানল রস, পঞ্চানৃত-রস, হুগ্ধবটী এবং 
গ্রহণীরোগোক্ত ্বর্ণপপ্ন টা প্রভৃতি 'উষধ শোথরোগে বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ 

করিতে হয়। পাঁঞ্জন্ত শোথরোগে তক্রমণ্র ও সুধানিধি নামক ওঁষধ বিশেষ 
উপকারী । ছুগ্ধবটী 'ও স্বর্ণপপ্প টী সেবনকাঁলে লবণ ও জল বন্ধ রাখিয়া, কেবল 

হুষ্ধ আহার করিতে দিতে হয়। জরাধির সংশ্রব না থাকিলে, চিত্রকাদি ঘৃত 

সেবন এবং শোণস্কানে ' পুনর্নবাঁদি তৈল ও রুহ ঞ্রকষমূলকা“দ তৈল প্রভৃতি মর্দন 

করাইতে পার! যায়। 
পথ্য।পথ্য ।-_-উদররোগে যেসমন্ত পথ্যাপথ্য 'লখিত হইগ্নাছে, শোখ- 

রোগেও সেইসমস্ত বিশেষরূপে গ্রতিপালন করা আবশ্যক | 

পপ সী পপ পপ পাপে পেস ্সপাপ্া১_াত 

/-- ূ চট 
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কোধরৃদ্িরোগ | 

সঃজ্ঞ! ও প্রকারভেদ |--স্বকীর্প প্রকোপক কাঁরণসমূহদ্বারা বায়, 

কুপিত হইয়া, বুঁচ্কি স্থান হইতে অগ্ডকোষে আগমন করে এবং তৎপরে 

পিত্তাদি দোষ ও দুষ্যকে কুপিত করিয়া, অণ্ডকোষ বদ্ধিত, স্ফীত ও বেদনাযুক্ত 

করিলে, তাহাকে বুদ্ধিরোগ কহে। বৃদ্ধিরোগ ৭ সাত প্রকার £-_বাতজ, পিত্জ, 

লে্সজ, রক্তজ, মেদৌজ, মুত্রজ ও অন্ত্রজ। 

প্রকারভেদে ল্্ক্ষণ |__-বাঁতিজ-বৃদ্ধিরোগে অণ্ডকোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, | 
বাযুপুর্ণ চর্্পুটকের স্তায় আকুৃতিবিশিষ্ট হয় এবং তাহা রুক্ষ ও সামান্তমাত্র 

কারণে বেদনাধুক্ত হইয়া থাকে। পিতৃজ-বুদ্ধিরৌগে অণ্ডকোষ পক-যজ্জডুমুরের 
টায় রক্তবর্ণ এবং দাঁহ ও উক্মাধুক্ত.হয়। বেণী দিন অবস্থিত থাঁকিলে, এই বৃদ্ধি 

পাঁকিয়া উঠে। কফজ-বৃদ্ধিতে অণ্ডকোষ শীতলম্পর্শ, ভারাক্রান্ত, চিকণ, কওড- |. 

যুক্ত, কঠিন ও অল্পবেদনাধুক্ত হইক্গা থাকে । রক্তজ-বৃদ্ধি__কষ্বর্ণ-ক্ফোটকব্যাপ্ত, 
এবং পিত্তজ-বৃদ্ধির অন্ঠান্ত লক্ষণযুক্ত হয়। মেদৌজ-বুদ্ধিরোগে অগ্কোষের 

আকার পক্-তাঁলফলের স্তন এবং মৃদুস্পর্শ ও কফজ বৃদ্ধির লক্ষণযুস্ত হইয়া 

থাকে । নিয়ত মুত্রবেগ ধারণ করিলে»: মুব্রজ-বৃদ্ধিরোগ জন্মে; এই বুদ্ধিতে; 

শয়নকালে অণ্ডকোষ জলপূর্ণ চম্মপুটকের ন্যায় সংক্ষোভিত, মৃদুস্পর্শ ও বেদনাধুক্ত 

হয়। ইহাতে সময়ে সময়ে মুত্রকৃচ্ছের বেদনা! উপস্থিত হয় এবং ইহা সঞ্চালিত 

হইলে অধোদিকে ঝুলিয়া পড়ে । 

অন্ত্রবৃদ্ধি ।-__বাষুপ্রকোপক আহার, শীতলজলে অবগাহন, মলমৃত্রের 

বেগধারণ বাঁ অনুপস্থিত বেগে বেগদাঁন, ভাঁরবহন, পথ পর্য)টন, বিষমভাবে 

অঙ্গবিস্তাস এবং হুঃসাহসিক কার্য্য প্রভৃতি দ্বারা চালিত হইয়া যখন ক্ষুদ্রযন্ত্রের 

কিয়দংশ সম্কুচিত করিফ্া অধোদিকে বজ্ষণ-সন্ধিতে আনয়ন করে, তখন প্র 

সন্ধিস্থলে গ্রন্থিরপে শোৌথ উৎপন্ন হম্ন; ইহাঁকেই অন্ত্বৃদ্ধি কহে। অগ্রবৃদ্ধি. 

অচিকিৎস্ত ভাবে অধিক দিন অবস্থিত থাকিলে, অগুকোঁষ ক্রমশঃ বদ্ধিত, 

স্কাত, বোনাধুক্ত ও ন্তন্তিত হয়। কোষ টিপিলে, অথবা কখন কখন আপনা 

্, 
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হইতেই, শব্দের সহিত বাষু উপর দিকে যায় এবং পুনর্ববার নাময়। আসিয়৷ 

কোবদয়ে শোঁথ উৎপাদন করে। অস্ত্রবৃদ্ধি অসাধ্য রোগ । 
একশিরা ও বাতা শরা ।-.- অমাবস্যা, পূর্ণিমা অথবা দশমী' ও 

একাদণী তিথিতে কল্প এবং স্ধিসমূহে ব| সর্ধবাধে বেদনা গুভূতি লক্ষণের সহিত 

প্রবল জবর হইয়া, একরূপ কোষবৃদ্ধি রোগ উৎপন্ন হয়; ছুহ তিন 1দন পরে আবার 

আপন হইতেই তাহা নিবারিত হইয়া যায়। একটী কোষ তদ্ধিত হইলে, চলিত 

কথায় তাহাকে “একশিরা” এবং ছুইটী কোষ বাদ্ধত হহলে তাহাকে 

“বাতশিরা” কহে। 

ব'দ্ধরোগ-চিকিৎুসা | - যাবতীয় বৃদ্ধিরৌগেই প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা 
করা আবশ্যক ) নতুবা ভাহা। কষ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া উঠে। সকল বৃদ্ধিতেই 
বিরেচন করা আবগ্তক। বাতজ-বুদ্ধিতে ছৃগ্ধের সহিত এবং পিভ্জ ও রক্তজ 

বৃদ্ধিতে দশমূলের ককাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এরও তৈল পান করাইয়া 

বিরেচন করাইবে। কফজ ও মেদোজ বৃদ্ধিতে ব্রিকটু ও ত্রিফলার ক্কাথের সহিত 

যরক্ষার %* দুই আন ও সৈন্ধবল্বণ %* ছুই আনা মিশ্রিত করিয়। পান 

করাইবে; ইহাও বিরে5চক ওষধ। মুত্রজ-বৃদ্ধিতে অস্ত্রধিশেষ দ্বার ভেদ করিয়! 

জলমআ্রাব করা অর্থাৎ “ট্যাপ” করা আবশ্যক | অন্ত্রবৃদ্ধি যতদিন কোষপব্যস্ত 

উপস্থিত শা হয়ঃ সেই সময়ের মধ্যে চিকিৎসা! করিলে উপশম হইয়৷ থাকে । 

অন্ত্বৃদ্ধি শাস্তির জন্য রান্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরগুমূল+ বেড়েল৷ ও গোক্ষুরের 

সহিত অথবা কেবল খড়েলার মূলের সহিত দুগ্ধ পাক কা+য়া, সেহ দুষ্ধের সহিত 
এরগুতৈল পান করাইবে। ব্চ ও সর্ষপ কিংবা শজিনার ছাল ও সর্ষপ, অথবা 

ছাঙিমবীজ ও আপা কিংব। শ্বেত-আকন্দের ছাল কাজির সহিত বাটিয়! প্রলেপ 

দিলে, সমুদায় বুদ্ধিরোগেরই শান্তি হইয়া থাকে । একখানি তাওয়ায় করিয়া 

অগ্নিজালে জয়ন্তীপাতা গরম করিয়া কোবে বাঁধিয়া রাখিলে, কোষবুদ্ধির উপশম 

হয়। ভক্তোদরীয়, বৃদ্ধবাধিকাবটা, বাঁতারি, শতপুষ্পাগ্য ঘ্বৃত, গন্ধব্বহস্ত তৈল 

এবং শ্লীপদ্দরোগোক্ত কৃষ্ণাণিমোদক ও নিত্যানন্দরস প্রভাত 'উষধ বিবেচনা পূর্বক 
প্রশ্নোগ কণা আবশ্যক । কোষে মাঙগ্সিশের জন্য সৈন্ধবাগ্য ঘ্বৃত, শোণরোগোক্ত 

পুনর্নব। তৈল ও শুফমূলাদি তৈলও ব্যবহার করান যায়। অন্তরবৃদ্ধির প্রবলাবস্থায 

“ইস” নামক যন্ত্র ব্যখহাঁর উপকারী । 

4 
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| ইহাতে কাঞ্চনার গুগ্গুলু সেবন, ছুছুন্দরী ও সিন্দুরাদি তৈল মর্দন এবং নিগুী- 
তৈল ও নিম্বাদি-তৈলের নন্ত গ্রহণ বিশেষ উপকারী । 

অপচী চিক্ মা ।___গণ্ডমাল! অপচীব্ধপে পরি ণত হইলে, শজিনাছাল 
ও দেবদার একত্র কাজির সহিত পেষণ করিয়!, অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া প্রলেপ 
দিবে) অথণা শ্বেতসর্ষপ, নমপত্র ও ভেল! অগ্রিতে পোড়াইয়া, ছাগমৃত্রের সহিত 
পেষণ করিয়া! প্রলেপ দিবে । গুঞ্জাদ্য তৈল ও চন্দনাদি তৈল "মর্দন করিলে, 
অপচীরোগের বিশেষ উপকার হয়। 

গ্র স্থরোগ-চিকিৎসা ।--গ্রন্থিরোগে দ্রাক্ষী বা ইক্ষুরসের সহিত 
হরীতকী-চুর্ণ সেবন করাইবে। মৌলফুল, জাঁমছাল, অর্জুন্ছাঁল ও বেতছাল 
পেষণ করিয়া প্রলেপ শিবে। দৃত্তীমূল, চিতামূল, সীজের আঠা, আঁকন্দের আঠা, 

গুড়, ভেলার আঁটি ও হীরাকস, এইসমস্ত দ্রবোর প্রলেপ দিলে গ্রন্থি পাকিয়৷ উঠে 

এবং তাহ! হইতে ক্রেদাদি নির্গত হইয়া আরোগ্য ভয়। সাচীক্ষার, মুজকভস্ম, 
ও শঙ্ঘচূর্ণের প্রলেপ দিলেও গ্রন্থি এবং অর্ব,দ রো গের শাস্তি ভয়। অর্ধ,দরোগে 

জোকা।দদ্বারা রক্তমোক্ষণ কর। আবশ্যক । ডুমুর-পত্র বা অন্ত কোন কর্কশপত্র 
দ্বারা অর্ধ,দস্থানে ঘর্ষণ করিয়া, তাঁহার উপর ধূনা, প্রিয়, রক্তচন্দন, লোধ, 
রসাঞ্জন, যষ্টিমধু একক্র পেষণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। 
বটের আঠা, কুড় ও পাংশু-লবণ অর্বদস্থানে লেপন করি ফলা, বটপত্রদ্বারা বাঁধিয়া 
রাখিবে ; শজিনার বীজ, সর্ষপ, তুলসী, যধও করবশীর মুল একত্র ঘোলের 

সহিত বাঁটিয়। প্রলেপ দিকেও অর্ধ,দ রোগের উপশম হয়। এইসমন্ত ক্রিয়াদারা 

গ্রন্থি ও অর্ধ,দ রোগের শাস্তি না হইলে, অন্ত্রচিকিৎসা করা আবস্তক। 

পথাপথ্য ।--+ গলগণ্ডাি রোগে কোষবু দ্ধ রোগের স্টায়ই সমুদায় 

পথ্যাপথ্য গতিপালন করিতে হয়, এই জন্ত ইহাতে পথ্যের স্বতন্ত্র নিয়ম কিছু 
লিখিত হইল না। 

9. ০৯ সালা পা এ পা পপ শপ টি রন 
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শ্লীপদরোগ | : রত 

রস ৯ এপস পপ এ 

শ্লীপদরোগ। 

দোঁষভেদে শীপদ লক্ষণ ।-_ শীপদের সাধারণ নাম “গোদ”। 
এই রোগে প্রথমতঃ কুঁচকিস্থানে বেদনা হইয়।, পরে পাদদেশে শোঁথ হইয়া! 

থাকে। প্রথমাবস্থাক্স অনেকের জর হইতেও দেখা যাঁয়। কফের প্রকোপ 

হইতেই যদিও এই রোগ জন্মে, তথাপি বাহাঁদি-দোষের আধিক্যানুসাঁরে ইহাতে 

ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশিত হয়। শ্রীপদে বাধুর আঁধক্য থাকিলে, শোঁথস্থান 

কষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, ফাটা ফাটা ও তীব্রব্দনাবুক্ত হয় । আরও ইহাতে সর্বদা জর ও 

অকস্মাৎ বেদনার হ্রাপবৃদ্ধি হইয়া থাকে । পিভ্তের আধিক্যে প্পাপদ কোমল, 

গীতবর্ণ, দাহবিশিষ্ট ও জরসংস্থষ্ট হয়। শ্লেম্সার আধিক্যে শ্লীপদ কঠিন, চিন্ধণ, 

শ্বেত বা পাওুবর্ণ এবং ভাঁরবুক্ত হইয়! থাকে । 

অসাধ্য লক্ষণ |-__বে শীপদ অতিমাত্র বদ্ধিত হইয়। উঠে, অথবা 
ক্রয়শঃ বদ্ধিত হইয়া উইটিপির মত কতকগুলি উচ্চশিখরবিশিষ্ট হয়, যাঁহা এক 

বদরের অধিককালজাত, যে শ্লীপদে আব ও কও থাকে এবং যে শ্লীপদে বাতা দি- 

দোষজনিত সমুদায় উপদ্রব প্রকাশিত হয়, সেইসকল শ্লীপদ অসাধ্য । 

যেমকল দেশে অধিক পরিমাণে পুরাতন জল সঞ্চিত থাকে এবং বে দেশ 

সকল খতুতেই শীতল, প্রায় সেইসকল দেশেই শ্রীপদ রোগ অধিক জন্মে । 
দোম্ভেদে চিকিৎসা |__ প্রথম উৎপন্ন হইবামাত্র এই রোগের 

চিকিৎসা কর! উচিত; নতুবা অসাধ্য হইয়া উঠে। উপবাস, বিরেচন, স্বেদ, 

প্রলেপ এবং শ্রেম্সনাশক ক্রিয়াসমূহ এই রোগের শান্তিকারক। ধুতুরা, এরও, 

নিসিন্দা, শ্বেতপুনর্নবা, শজিনা ও সর্প এইসমস্ত দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিবে, 

অথবা চিতাঁমুল, দেবদারু, শ্বেত-সর্ষপ ও শজিনামুলের ছাল, গোমৃত্র সহ বীটিয়া, 

গরম করিয়া গ্রলেপ দিলে, শ্লীপদের শান্তি হয়। শ্বেতসর্ষপ, শজিনাবীজ, শণ- 

বীজ, মসিনা, যব ও মুলার বীজ, মনসাসীজের পাতার রসসহ ৰাঁটিয়া প্রঙ্গেপ 

দিলেও শ্লীপদ-রোগের শাস্তি হইয়া! থাকে । পিত্তজন্ত লীপদে মঞ্রিষ্ঠা, যষ্টিমধু, 
রান্না, গুড়কামাই ও পুনর্নব১ এই সমস্ত দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়। প্রলেপ দিবে। 
অথবা মদনাি প্রলেপ ব্যবহার করাইবে। তালের বদের সহিত বেড়েলামূল 

সুয়ারিরিরটািরানিরাকার রািরাররিরারিরারারারার ঠ 



ডি ২০৪ কবিরাজি-শিক্ষ। | র্ 

বাটিয়! প্রলেপ দিলে, সর্ববিধ ল্লীপদেই বিশেষ উপকার হয়। বেঁচিগাছের উপর 
যে পরগাঁছ। হয়, তাহার.মুল পেষণ করিয়া ঘ্বতৈর সহিত সেবন করাইলে, অথবা 

সুত্রত্বারা সেই মূল জন্তবাঁদেশে বাঁধিয়া রাঁখিলে শ্সীপদ্ের উপশম হইয়া থাকে। 
এরগুতৈলে হরীতকী ভাজিয়। গোমুত্রের সহিত সেবন করাঁইজেও শ্রীপদ রোগের 
শান্তি হয়। কণা্দিচুর্ণ, পিগ্নল্যাদি চূর্ণ, কৃষ্ণদি মোদক, নিত্যানন্দরস, শ্লীপদ- 

গজকেশরী, সৌরেশ্বর ঘ্ৃত এবং বিভুঙ্গাদি তৈল প্রভৃতি উধধ বিবেচনাপূর্বক 

শ্নীপদ-রোগের শান্তিজন্ত প্রয়োগ কর! আবশ্যক | 

পথ্যাপথ্য ।- কোষবৃদ্ধিরোগে ঘেসকল পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, 

'শ্লীপদ-রোগেও মেইসমস্ত যথাঁষথরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

বিদ্রেধি ও ব্রণ। 
গু চি ও রি 
৬০৬ 

বিদ্রধি বা ফোড়া-নিদান ও প্রকারভেদ |-_বিদ্রধির সাধারণ 
নাম-_ফোড়া”। সরল ফলের স্তায় 'আকৃতিবিশিষ্ট) এবং দাঁহঃ বেদনা ও 

পরিণামে পাকঘুক্ত শোথবিশেষকে বিদ্রধি কহে। বিদ্রধি ছুই প্রকার £--বা- 

বিদ্রধি ও অন্তবিদ্রধি। কুপিত বাঁতাদি দোষ অস্থিতে অবস্থিত থাকিয়া, ত্বক, 

রস, মাংস ও মেদ্দোধাতুকে দূষিত করিলে, খিদ্রধি রোগ জন্মে। বাহ্যবিদ্রধি 

শরীরের ষে কোন স্থানে উৎপন্ন হইতে পারে । কিছু অন্তবিদ্রপি গুহাদেশ, বস্তি- 

মুখ, নাভি, কুক্গি, কুঁচকিস্থান, পার, প্লীহা, যকৎ) জদর় ও ক্লোম (পিপাসাস্থান ) 
এই কয়েকটা স্থানে উৎপন্ন হয়। গুহানাড়ীতে বিদ্রধি হইলে, অধোবাধুর 

নিরোধ) বন্তিদেশে হইলে মৃত্রকচ্ছ ও মৃত্রের অন্পতা ; নাভিতে হইলে হিক্কা ) 
উদরে হইলে বেদনার সহিত গুড় গুড়, শব্দ; কুক্ষিতে হইলে পার্খসক্কোচ; 
প্লীহাঁয় হইলে শ্বাসরোধ এবং হৃদরে হইলে বারংবার জলপাঁন করিতে ইচ্ছা হইয়া 

থাকে । এইসমত্ত বিশেষ লক্ষণ ব্যতীত যদ্্রণা প্রভৃতি অন্যান্তি লক্ষণ জর্বপ্রকার 

্ বিদ্রধিরই একরূপ । 

74455 58গদধাককররাগাডলন 
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বদ্রধি ওক্রপ।  -. ২০৫ ৭ মত 
সাধ্যালাধ্য নির্ণয় ।-নাভির উর্ধভাগে অর্থাৎ, ল্লীহা, যকত, পার্শ্ব 

কুক্ষি, হৃদয় ও ক্লোমস্থানে যেসকল মন্তবিদ্রধি জন্মে, তাহারা পাকিয়! ফাটিয়া 

গেলে, পুয়াদি মুখ দিয়া নিঃস্ত হয়; আর নাভির নিম্নভাগে অর্থাৎ বন্তি ও 
কুঁচকি প্রভৃতি স্থানে জন্সিলে, গুহ্দ্বার দিয়া পুয়াদিআাঁব হইলে, রোগীর জীবনের 

আশা থাকে ন ? কিন্ত গুহাদ্বার দিয়! প্রশ্ীব হইলে, জীবনের আঁশ। কর বাইতে 

পারে। যে বিদ্রধিরোগে উদরাখ্নান, মুত্ররোধ, বমি, হিকা, পিপাসা, অত্যন্ত বেদন! 

ও শ্বাস, এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হয়, ভাহা! অবশ্যই রোগীর প্রাণনাশক । | 

ব্রণ বা ঘা ।--বণের সাধারণ নাম__ঘা” অথবা “ক্ষত” । যেস্থানে 

ব্রণ উৎপন্ন হইবে, প্রথমতঃ সেইস্থানে একটী শোথ উৎপন্ন হয়; পরে তাহ! 

পাকিয়া, আপনা হইতে ফাটিয়াই হউক ব অস্ত্রগ্রয়োগ ছারাই হউক, যে ক্ষত | 
উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ব্রণরোগ কহে। ব্রণশোথ পাকিবার পুর্বে শোথস্থানে 

অল্প তাপ, কঠিনতা, অল্প বেদনা এবং গাত্রের সমান বর্ণ থাকে । পাকিবার 

সময়ে তাহ। যেন অগ্নি বা ক্ষারপদার্ঘ দ্বারা দগ্ধ হইতেছে, শস্ত্র্ধারা যেন কর্ঠিত 

হইতেছে, পিপীলিকা কর্তুক বেন দষ্ট হইতেছে, দণ্ডাদিদ্বারা যেন আহত 

হইতেছে, সুচী প্রভৃতিদ্বারা বেন বিদ্ধ হইতেছে, অগ্গুলিঘারা বেন কেহ ঘাঁটিয়! 

দিতেছে, অথবা কেহ যেন টিপিয়া দিতেছে, এইরূপ বাতন। অনুভূত হইয়। 

থাকে। আরও, তাহাতে অতান্ত দাহ ও উত্তাপ হয় এবং বাধুপূর্ণ চ্মপুটকের 

ন্যায় আগ্মান হইরা উঠে। রোগীও বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির স্যার ছট্ফটু করিতে 
থাকে এবং জর, তৃষ্1 ও অরুচি প্রভৃতি পীড়ায় পীড়িত হয়। পাকিয়া গেলে, 

বেদন। ও শোথ কাময়া যায়, রক্তবণ হইয়া উঠে, উপরের মাংস কুঁচকিয়! যায় 

ও ফাটা ফাটা হয়, টিপিলে শোথস্থান বসিয়। যায়ঃ ভিতরে পৃয় জন্মে, সুচীবেধের 

ন্যায় বেদনাধুক্ত হয় এবং সর্বদা চুলকাঁইতে থাকে। ব্রণ পাকিয়া ফাটিয়া 
যাওয়ার পরে, অথব। শস্ত্রগ্রয়োগদ্বার৷ পুয়াদি নিঃহত হইয়া গেলে, অল্প অল্প 

আবধুক্ত এবং ুচীবেধের স্ায় বেদনা ও দপ্দপাঁনিবিশিষ্ট ক্ষতরূপে পরিণত 
হয়। এই সকল অবস্থার তৃষ্ণা, মোহ, জবর প্রভৃতি উপদ্রবও উপস্থিত হইতে 

] দেখা যায়। 
আঁরোগ্য-উশ্ুখ-ব্রণ লক্ষণ ।--যে ব্রণ ক্রমশঃ জিহ্বাতলের স্তায় 

| কোমল, মন, চিন্গ আীবশূন্ত, সমতল ও অল্লবেদনাযুক্ত হয় তাহা আরোঁগ্যের 

টা | 5 
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উপযোগী) এবং যে ব্রণ ক্লেদশৃন্য, বিদীর্ণতাশৃন্ত ও মাংসাঙ্থুরযুক্ত, তাহা! আরোগ্য- 

উন্মুখ বলিয়। বুঝিতে হইবে । 

দুষ্টব্রণ |-_ত্রণ ছর্গন্ধ-বিশিষ্ট হইলে, পুয়-রক্তার্দির অত্যন্ত শ্রাব 
| হইলে, কোঁটরে বসিয়া গেলে, বা দীর্ঘকালেও আরোগ্য ন! হইলে, তাঁহাঁকে 

ৃষ্টব্রণ কহে । 

অসাধ্য ও প্রাণনাশক ব্রণ ।--বে ব্রণ হইতে বসা, চর্বি বা মজ্জ! 
প্রভৃতি দ্রব্য নির্গত হয়, যে ব্রণ মর্খবস্থানে জন্মে, যাহা অত্যন্ত বেদনাধুক্ত, ষে 
ব্রণের অভ্যন্তরে দাহ ও বাহিরে শীতলতাঃ কিংবা বাহিরে দাহ ও অভ্যন্তরে 

শীভলতা এবং যে ব্রণে বল ও মাংসের ক্ষয়, শ্বাস, কাঁস ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব 
উৎপাদন করে, সেই সকল ব্রণ অপাধ্য।! আর যে ব্রণ হইতে মছ্য, অগুরু, 

দত, চন্দন বা চম্পকাদি পুষ্পের স্তাঁ় সুগন্ধ বহির্থত হয়, তাহ। প্রাণনাশক। 

অন্ত্রশস্ত্রাদিদ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইয়া, অথবা কোন স্তান আগুনে গুড়িয়া যে 

ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সগ্যোত্রণ কহে। সগ্যোব্রণ হইতে বস, চর্বি মজ্জা 

ব৷ ঘিলু পদার্থ নির্গত হইলেও তাহা অসাধ্য হয় না; কিন্ত মর্মস্থান আহত হইয়। 

ব্রণ জন্মিলে, তাহা! অসাধ্য হইয়। থাকে ॥ ইহার অন্তান্ত লক্ষণ সাধারণ ব্রণের 

ন্যায় বুঝিতে হইবে। 

নাড়া-ব্রণ বা নালী-ঘ] | _ব্রণশোথ পাকার পরে, উপযুক্ত সময়ে 

তাহার পুরাদি নির্গত না হইতে পাইলে, সেই পুর ক্রমশঃ ত্বক্, মাংস, শিরা, লাযু, 
সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ, মর্ম প্রভৃতি স্থানসমূহ বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে) 

হ্ুতরাঁং সেই ব্রণস্থান হইতে ভিতর দিকে একটা নাঁলী উৎপন্ন হয়; ইহাকে 

নাড়ীবণ ( নালী-ঘ1 ) কহে। 

বিদ্রধি ও ব্রণশোথের চিকিৎস। |-বিদ্রধি ওঠব্রণশোথের অপ- 
ক্বাবস্থায় রক্তমোক্ষণ, মুছবিরেচন, ওধধ প্রয়োগ এবং স্বেদক্রিয়াদিদার! তাহ। 

বসাইবার চেষ্টা করা উচিত । বব, গম ও মুগ সিদ্ধ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে 

অথবা শঞ্জিনামূলের প্রলেপ ও তাহারই স্বেদ দিলে, বিদ্রধি বসিয়া যায় । অপ্ক 
অন্তধিদ্রধিতে শজিনামূলের ছালের রদ মধুর সহিত পান করাইবে ; অথবা! শ্বেত- | 

নবা-মূলের বা! বরুপের মূলের কাথ পাঁন করিতে দিবে। আরুনাদির মূল-- 
| মধু ও আতপচাউলধৌত জলের সহিত সেবন করাইলে, অপক অস্তবিদ্রধির উপশম 
মি থু 

ইট স্ক্রল হাই মরার এ 

রা ১১১১ ০০ উস 
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ৰ হয়। বরুণাঁদি ঘৃত সেবনেও অন্তবিদ্রধির উপশম হইয়া থাকে। ব্রণশোথের 
৷ অপকাবস্থায় বুতুরার মূল ও সৈন্ধব-লবণ একত্র বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ 
| দিবে? অথবা বট, যজ্জভুমুরঃ অশ্ব, পাকুড় ও বেত, হহাদের ছাল সমভাঁগে 

পেষণ করিয়া, তাহার পহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশাহয়া প্রলেপ দিবে। ইহাদ্বারা 

ব্রণশোথ বসিয়া যায়। 

ব্রণশোথ পাকাইবাঁর উপায় ।--এই সকল ক্রয়াদ্বারা বসিয়া না 
গলে, বিদ্রধি বা ব্রণশোথ পাকাইয়া তাহা হইতে পুয়াদি নির্গত করা আবশ্তক। 

৷ পাঁকাঁইবাঁর জন্য শণবাঁজ, মূলার বীজ, শজিনাবীজ, তিল, সর্ষপ, ম'সনা, যব, গম, 
৷ ও সুরাবীজ প্রভৃতির পুলটিশ দিবে। 

ব্রণ ফাটাইবার ও আরোগ্যের উপায় ।-- ব্রণ পাকিলে, শত্ত- 
প্রয়োগ করাই সৎপরামশ। তাহাতে সুবিধা না হইলেঃ করঞ্জ, ভেলা, দস্তীমূল, 

চিতামূল ও করবীরমূল এবং পারর1, কাক বা শকুনির বিষ্ঠা বাটিয়া অথবা 

। গোরুর দত জলে ঘষিয়াঃ উপধুক্ত স্কানে লাগাইক। দিবে । তাহা হইলে সেই | 

স্থান ফাটিয়! পুয়াদি নির্গত হইয়া যাইবে । শেলু ও শিমুল প্রভৃতি পাচ্ছপ দ্রবোের 

' ছাঁল ও মূল এবং বব, গম ও মাষকলাই প্রভৃতি ত্রব্যের প্রলেপ দিলে, পুয়াদি 

৷ আকৃষ্ট হইয়া, বিস্তৃত মুখ দিয়া নির্গত ভ্ইয়া যার। ক্ষতস্থান ধৌত করিবার 

জন্য পটোলপত্র, নিমপত্র ৭ বটাঁদি ছালের কাথ ব্যবহার করিবে । ধোৌতের পর 
তস্থানে করঞ্জান্য ঘ্বৃতঃ জীবক-ঘতঃ জাঁত্যাছ্য-ঘ্বৃত 'ও তৈল বিপরাও-মল্লতৈল 

ও ব্রণ-রাঁক্ষস-তৈল গ্রভৃতি ক্ষতনিবারক গুঁধধ প্রয়োগ কাঁবলে ক্ষতস্থান 

শু হইয় বাঁয়। ব্রণ দুষিত হইলে, অথাৎ ছষ্টব্রণের লক্ষণযুক্ত হইলে, 

| নিমপাতা, তিলঃ দত্তীমূল ও তেউড়ীমূল, এইসকল দ্রব্য সমভ1গে বাঁটিয়া তাঁহার 

সহুত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব-লবণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কেবল 

৷ অনস্তমূলের প্রলেপ কিংবা অশ্বগন্ধা, কট্কী, লোধ, কট্ফল, বষ্টিমধু লঙ্জালু- 

ৃ লতা ও ধাইফুল, ইহাদের প্রলেপ দিলে, অথবা ছাতিমের আঠা লাগাইলেও ছুষ্ট- 

ূ ব্রণ আরোগ্য হয়। 

সগ্ভোব্রণ-চিকিৎসা।- _সগ্যোব্রণের প্রথম অবস্থাতেই উপযুক্ত 

] 

| ৬ 
০. পাস এ সী আপ পাস 

১ পপি শী সিসি 

চিকিৎসা হইলে, তাহ! আর ক্ষতরূপে পরিণত হইতে পারে না । অস্ত্রাদিঘবারা 

। কোন স্থান ক্ষত হইবামাত্র তাহাতে জলপটা বাঁধিয়া! দিবে; তাহাদ্বার! বক্তম্ত্রাৰ 

সন ০ 
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নিবারিত হয়। আপাংপাতার রস, আয়াপানার রম, কুকৃশিমার রস, দস্তীপাতার 
রস বা! দুর্বাঘাসের রস প্রয়োগ করিলেও রক্তত্াব বন্ধ হই বায়। শতধৌত- 
ঘ্বতের সহিত কপূর মিশাইয়াঃ তাহাদ্বার। ক্ষতস্থান পূর্ণ করিয়া বাধিয়া রাখিলে; 

ক্ষতস্থান পাকিতে পারে না; অথ তাহার ব্যথা নিবাঁরিত হইয়া ক্রমশঃ সেই 
স্থান পূর্ণ হইয় যায়। এইসকল ক্রিয়াছারা ব্রণ আরোগ্য ন! হইয়া, ক্ষতরূপে. 

পরিণত হইলে, পূর্বোক্ত প্রলেপ ও তৈলাদি প্রয়োগ করিতে হইবে। আগুনে 

পুড়িয়া ঘ। হইলেও এ সমস্ত তৈলাদি প্রয়োগ করা আবশ্তক। আগুনে পুড়িবা- 

মীত্র দগ্ধস্থানে তিলতৈলের সহিত ববভম্ম মিশ্রিত করিয়া, অথবা ছুপ্ধ ও মাহিষ- 

নবনীতের সহিত তিল বাটিয়া, কিংবা কেবল গোঁল-আলু বাটিয়৷ প্রলেপ 
দিলে, জালার শান্তি হয়। দগ্ধস্থানে মধু মাখাইয়। আহার উপর ববচূর্- 

লেপন করিলে, বা কেবল গুড় বা কেবল যবচুর্ণ লেপন করিলেও জালাঁর শাস্তি 

হইয়! থাকে । | 

_ নাড়ীব্রণ-চিকিৎসা1 |-_নাড়ীব্রণ অর্থাৎ ব্রালীঘায়ে হঁপরমকির আঠ) 
লুগাইবে। শ্বেত ভেরেগ্ডাঁর আঠা ও খদির একত্র মন্দিত করিয়া তাহার 
প্রলেপ দিবে। শেয়াকুল; মদনফল, অুপারীর ছাল ও সৈন্ধবলবণ সমভাঁগে 
লইয়া, সীজ ও আকন্দের আঠার সহিত মর্দনপূর্ধবক বাতি প্রস্তত করিতে 

হইবে। সেই বাতি নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া! রাঁখিবে ; অথবা মেষলোম 
পৌঁড়ীইরা১ সেই ছাঁই ও তিৎলাউদ্বের বীজের সহিত তৈল পাক করিয়া, তন্বারা 

তুলা ভিজাইয়! সেই তুলা নালীমধ্যে প্রবেশ করাইবে। সঙ্জিকাদ্য তৈল, 

নিগুপ্ী তৈল ও হংসপদী তৈল প্রভৃতি তৈল নাড়ীব্রণে প্রয়োগ করা আবশ্তাক। 

ইহার সহিত সেবনের জন্য সপ্তাঙ্গগুগ্গুলু প্রভৃতি ক্শুনিবারক ষধ প্রস্বোগ 

করা যাইতে পারে। 

পথ্যাপথ্য ।--দিবসে পুরাতন চাঁউলের অন্ন, মুগ ও মস্থরের দাঁল, 

পটোল, বেগুন; ডুমুর, কাঁচিকল!, মোচা, শজিনার ডাটা ও মাণকটু প্রসৃতির 

ঘৃতপক্ক তরকারী এবং বলাদি ক্ষীণ হইলে, ছাগ প্রভৃতি লঘুমাঁংসের রস আহার 

করিতে দিবে। রাত্রিকালে রুটা ও পূর্বোক্ত সমস্ত তরকারী আহার ব্যবস্তেয়। 

গরম জল শীতল করিয়া পান ও মধ্যে মধ্যে আবশ্যকমত সেই জলে স্নান 
করিতে দিবে। 

পট, 
জগত 

-গিষ 



&/ 
ভগন্দররোগ। 

| নিষিদ্ধ কর্ম্ম |--সকল প্রকার শ্নেম্সজনক ও গুরুপাঁক দ্রব্য, ভুষ্ধ, র সে্মদনক ও গুরুপাঁক প্রব্য, হম, দি, 
মৎস্য, পিষ্টক ও সর্ববিধ মিষ্টদ্রব্য ভোজন এবং দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, প্লান 
মৈথুন, পথপর্যটম ও ব্যায়াম প্রভৃতি কাধ্য, এইসকল রোগে অনিষ্টকারক। 

ভগন্দররোগ। 
গার €ট পার্টি 

নত! |-__গুহাদেশের দুই অগ্কুলি পরিমিত পার্শবস্তী স্থানে নাড়ীব্রণের রর 
হ্যান্ন যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভগন্দর কহে। কুপিত বাঁতাদি দৌঁষ প্রথমতঃ 

স্থানে একটা ব্রণশোথ উৎপাদন করে) পরে তাহা পাকিয়। বিদীর্ণ হইলে, 
অরুণ বর্ণের ফেন ও পুয়াদি শ্রাব হইতে থাকে ; ক্ষত অধিক হইলে, সেই পথ 
দিয়। মল, মুত্র ও শুক্র গ্রভৃতিও নির্গত হয়। গুহাদেশে কোনরূপ ক্ষত হুইয়৷ 

ক্রমে তাহ! পাকিয়া উঠিলে, তাহাও ভগন্দররূপে পরিণত হইতে পারে। - 
সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয় | -_সর্ধ প্রকার ভগন্দরই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং 

কষ্টসাধ্য । বেসকল ভগন্দর পধে অধোবাযু, মল, মূত্র ও ক্রিমি নির্গত হয়, 

তাহাতে রোগীর প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । যে ভগন্দর প্রথমে গোস্তনের 

স্তায় উৎপন্ন হইয়া) বিদীর্ণ হইলে নদীজলের আবর্তের স্তায় আকারবিশিষ্ট হয়, 

তাহ। অনাধ্য। 

চিকিৎস ।-_পাঁকিবার পূর্বেই ইহার চিকিৎস! কর! আবশ্যক, নতুবা 
এই রোগ নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। অপকাবস্থায় রক্তমোক্ষণই নস 
প্রধান চিকিৎসা । ব্রণশোথ বসাইবার জন্য বটপত্র, জলমধ্যস্থিত ইষ্টকের | 
শু, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা এইসমন্ত দ্রব্য বাঁটিয়। প্রলেপ দিবে। বিদ্রধি বসাইবার * 

জন্ত যেসকল উপায় লিখিত হইর়াছে, তাহাও ইহাতে প্রয়োগ করা যাইতে | 
পারে। নিতান্তই না বসিয়! পাকিয়া উঠিলে, শন্্রপ্রয়োগ কর! আবশ্তক। অথবা 
পূর্বোক্ত উপায়ে ফাটাইয়। পুয়াদি নির্গত করাইবে। ক্ষতনিবারণ জন্ত মনসা- 

সীজের আঠা, আকনের আঠ। ও দারুহরিদ্রা-চুর্ণণ এইসমন্ত দ্রব্যের বন্তি 

প্রস্তুত করিয়, ভগন্দরমধ্যে তাহ! নিহিত করিয়! রাখিবে। ব্রিফলার কাথদ্বারা , 

€ ১৪) 
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তগন্দর ধৌত করিয়া, ত্রিফলার কাথের সহিত বিড়ালের ঝ! কুকুরের অস্থি ঘর্ষণ- 
পূর্বক, তাহার প্রলেপ দিবে। নাঁড়ীব্রণনাশক সর্ববিধ তৈলই তগন্দররোগে 

প্রয়োগ করাযায়। এই রোগে সপ্তবিংশতিক-গুগৃগুলু, নবকার্ধিক-গুগৃগুলু ও 
ব্রণগজাঙ্কুশ রস প্রভৃতি এবং সালসার ন্যায় রক্ত-পরিষ্কারক ওঁধধ সমূহ সেবন 
করান নিতান্ত আবশ্যক । 

পথ্যাপথ্য ।---বিদ্রধি ও ব্রণরোগে যেসকল পথ্যাপথা বিহিত হইম্াছে, 
ভগন্দর রোগেও সেইসমস্ত প্রতিপালন করিতে হয়। অগ্নিবল ক্ষীণ না হইলে, 

ছাগলের মাংস ভৌজন ভগন্দররোগে বিশেষ উপকাঁরক । 

উপদংশ ও ব্রধ্। 
& পল হা 

নিদান ও লক্ষণ |__-দৃষিতযোনি রমণীর সহিত সহবাস, ব্রহ্মচারিণী-সহ- 

বাঁস, অতিরিক্ত মৈথুন, মৈথুনের পর লিঙ্গ ধৌত না করা, অথবা ক্ষারমিজিত 
উষ্ণ জলে ধৌত করা এবং কোন কারণ বশতঃ লিঙ্গ ক্ষত হওয়া, এই সমস্ত 

কাঁরণ হইতে উপদংশরোগ জন্মে । এইবপ দৃষিত-পুরুষ সহবাস প্রভৃতি কারণে 
সত্ীদিগেরও এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই পীড়ায় প্রথমে লিঙ্গমুণ্ডে বা আবরক 
চর্ম ্ ুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা জন্মে ও পিড়কাঁর চতুর্দিক কঠিন হুইয়া উঠে। ক্রমে 
প্র সকল পিড়কা। পাঁকিয়া, তাহা! হইতে পূয ও জলবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে । 

| ক্ষতস্থান অত্যন্ত বিবর্ণ হয়; আর ইহার সহিত সামান্ত জর, বমনোদ্রেক, অগ্নি- 
মান্দা, জিহ্বা বিরুতান্বাদ ও মলযুক্ত, অস্থিতে বেদনা, শ্িরপীড়া এবং কাহারও 
কুচকি-স্থানে বেদনা অথব! ব্রপ্ন (বাগী) উপস্থিত হয়। ক্ষতস্থানের মুলভাগ 
কঠিন এবং মধ্স্থান কিছু নিম্ন ও তাহার চতুদ্দিক কিছু উন্নত হইয়া! থাকে। 
এই পীড়া অধিক দিন অচিকিতস্তভাবে থাকিতে পাইলে, ক্রমশঃ সর্ববাঙ্গে পিড়কার 
উৎপত্তি, স্থানে স্থানে ক্ষত ব স্ফোটক, নেত্ররোগ, কেশ ও লোমের ক্ষয়, সন্ধি- 

স্থানসমূহে বেদনা, পীনদ এবং কখন কথন প্ররুত কুষ্ঠরোগও জন্সিতে পারে। 
আরও, এরূপ অচিকিৎস! বশতঃ ক্রমশঃ ক্ষতস্থানে ক্রিমি উৎপন্ন হইয়! একেবারে 
লিঙ্গক্ষয় করিতে পারে । এইবধপ হইলে রোগীর প্রাণনাশ হয়। | 

৫ ক 
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রা চিকিৎসা |--উপদংশক্ষত নিবারণ জন্য করপঞ্জান্যঘ্বৃত, ভূনি্াদ্যত্বত, 

বিচচ্চিকারি তৈল প্রভৃতি ক্ষতনিবারক ওষধ প্রয়োগ করিবে। অথবা আমল কী, 

1 হরীতকী ও বহেড়া, একটা হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়! ও উপরে শর! ঢাকা দিয়] অগ্নি 
বালে দগ্ধ করিতে হইবে এবং সেই ভন্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়! ক্ষতস্থানে 

ৰ লাগাইবে। কিংবা মধুর সহিত রসাঞ্জন ও হরীতকী মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে 
লাগাইবে। বাব্লাপাতার চূর্ণ, দাড়িমের ছালচুর্ণ অথবা মনগষ্যের আস্থচুর্ণ 

| 
া 

ব্যবহারে উপদংশের ক্ষত নিবারিত হয়। এইসমন্ত গুলেপ ব! তৈলাদি প্রয়োগের 
পূর্বে ভ্রিফলার কাথ কিংব! ভীমরাক্ত 'অথবা করবীর, জয়ন্তী, আকন্দ ও সোন্দাল- 

পত্রের কাথ দ্বারা ক্ষতস্তান উত্তমরূপে ধৌত করা! আবশ্যক । সেবনের জন্ত 
বরাদি-গুগৃগুলু, ও রসশেখর প্রন্থৃতি ওষধ প্রয়োগ করিবে । জর থাকিলে, জবর- 
নিবারক ওষধ তাহার সহিত সেবন .করান উচিত। পীড়া পুরাতন হইলে, রক্তৃ- 

পরিষ্কারক কোনরূপ ভাল সালস! সেবন করান আবশ্তক। 

পারদ-সেবনের পরিণাম ।---উপদংশরোগ হইতে আশু মুক্তি 
পাইথাঁর জন্য অনেকে পারদ সেবন করিয়া থাকেন। পারদ যথারীতি শোধিত 

| ঝা ব্থাযথরূপে প্রযুক্ত ন। হইলে, শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার উৎকট 

রোঁগ উৎপাদন করে। অস্থিতে জালা, সন্ধিসমূহে ঝ! সর্বাঙ্গে বেদনা, শরীরের 
নানাস্থানে ক্ষত বাঁ পিড়কার উৎপত্তি এবং কৃষ্ণ বা শ্বেতবর্ণের দাগ, হস্ততল ও 
পদতল হইতে চন্ উঠিয়। যাওয়া, মুখনাসিকাদিতে ক্ষত, পীনস, মুখরোগ, দস্ত- 

চ্যুতি, নাসিকাক্ষয়, শিরঃপীড়া, পক্ষাঘাত, অগুকোষে শোথ ও কঠিনতা; স্থানে 
স্কানে গ্রস্থির হ্যায় শোথোতৎপত্তি, চক্ষুরোগ ভগন্দর, নানাপ্রকার চর্মরোগ এবং 

কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্ত অযথা পারদ-সেবনের জন্ত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। প্রারদ- 

বিকৃতিতে সাঁলস৷ এবং কুষ্ঠরোগোক্ত পঞ্চতিক্র ঘুত প্রভৃতি কৃতিপর ষধ বিবেচনা! 
পূর্বক প্রয়োগ করা বাইতে পারে । শোধিত গন্ধক ৪ চারি রতি মাত্রায় স্বতের 
সহিত, কিংবা গর্জনতৈল ১০ দশ কিংবা ১২ বাঁর ফোঁটা, অথবা! চাউলমুগরার 

। তৈল ৫ পাঁচ ফোটা মাত্রায় ছুগ্ধের সহিত প্রত্যহ সেবন করাইপে, পারদ-বিরুতি 
ৃ রোগে বিশেষ উপকার হয়। ক্ষত-নিবারণের জগ্য পূর্ব্বোক্ত ক্ষতনিবারক ওষধ 

' এবং চর্ম্ররোগশাস্তির জন্ত সমরাজী-তৈল, মরিচাদ্য তৈল, মহারুদ্রগুড়চী তৈল 
| ও কন্্পসার তৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দন করা আবশ্তক । 

৪লঠলিনিলিকাডালারিিনওসলিরিরজিপী 



টি হ ৯২. কীবিরাজিশিক্ষা। বি 
সি িশ শিপ আপা তত. পাপী পাপা পি শি শশী ীাশীপপীশীশ্পীশিপীট শিশির তি 

ব্রপ্নের কারণ ।--উপদংশ হইলে, প্রায়ই ব্রপ্ন অর্থাৎ বাগী রোগ উৎপন্ন 
হইতে দেখা যাযর়। কফজনক বা গুরুপাক অন্ন ভোজন, শুষ্ক বা পচা মাংস 

ভোজন, অপসমতল স্থানে গমন, অতিদ্রত গমন এ+ং পাদদেশে স্ফোটক বা কোন- 
রূপ আঘাত প্রাপ্তি প্রভৃতি কারণেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে । এই রোগে 
বজ্ষণ-সন্ধি অর্থাৎ কুঁচকি স্থানে শোথ 'ও ততসঙ্গে জর হইয়া! থাকে । উপদংশ- 

জনিত ব্রত পাকিস্তা উঠে, কিন্ত অন্ত ব্রপ্ন প্রায়ই পাকিতে দেখা যায় না ॥ 

ব্রপ্র-চিকিৎ মা '-স্৮উপদংশজনিত রন পাকাইয়া, শস্ত্প্রয়োগ পূর্বক 

দুষিত পুয়রক্তাঁদি নিঃসারিত করাই সৎপরামর্শ ; নতুবা! তাহা হইতে অন্তান্ত রোগ 

জন্মিবার সম্ভাবনা । ব্রপশোথ পাকাইবার জন্য এবং পাকার পরে বিদারণ ও 
ক্ষত শুঞ্ধ করিবার জন্ত মেসকল যোগাদ্দি লিখিত হইয়াছে, বদ্পরোগেও সেই 

সমুদায় প্রয়োগ করিবে । অন্তান্থ ব্রপ্পন অথবা উপদংশজনিত ব্নও অবস্থাবিশেষে 
বসাইবার আবশ্যক হইলে, উৎপন্ন মাত্রই তাহা বসাইবার চেষ্টা করিবে । জৌক 

দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বটের আঠা লেপন এবং গন্ধবিবজ। বা কুক্কুটডিম্বের দ্রবভাগের 

পটি বসাইয়া দিলে, ব্রপ্ন বসিম্না ষায়। /০ এক ছটাক ক্লে 1* চারি আনা 
নিশাদল বা সোর। গুলিয়া, সেই জলে বস্্থ ভিজা ইয়', তাহার পটি দিলেও বর্ন 

শীদ্ব বসিয়া বায়; অথবা কৃষ্ণজীরাঃ হবুষা, কুড়, তেজপত্র ও কুল, এইসমস্ত দ্রব্য 

কাজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । বেদনাঁশাস্তির জন্য ভেড়ীর ছুগ্ধের সহিত 

গোধুম বা কুন্দুরখোটা বাঁটিয়! ও গরম করিরা প্রলেপ দিবে । জরনিবাঁরণ জন্য 
জ্রনাশক ওষধ ব্যবস্থা করিবে । কোষ্টগুদ্ধি রাখা এই পীড়ায় বিশেষ আবশ্বক | 

পথ্যাঁপথ্য ।--এইসনম্ত পীড়ার, দিবসে পুরাতন স্থশ্ চাউলের অন্ন, 
সুগ, মহুব্, অড়হর ও ছোলার দাঁল, পটোল, ডুমুর, মাণকচু, বেগুন, শজিনার 

ডাটা ও পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির দ্বৃতপক তরকারী ১ মধ্যে মধ্যে ছাঁগ, পাক্রর! বা 
কুকুটের মাংসরস। রাত্রিকালে রুটা এবং পূর্বোক্ত সমস্ত তরকারী । জর অধিক 
থাঁকিলে, অন্ন বন্ধ করিয়া, রুটী বা সাগু প্রভৃতি লবুপথ্য বাবস্থা করিবে। 

নিষিদ্ধ কন্ম ।-_মিষ্দ্রব্য, নীতলদ্ব্য, কফবর্দক দ্রব্য, ছুগ্ধ ও মৎত্য 
ভোঁজন এবং স্নান, মৈথুন, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম প্রভৃতি এইসমস্ত গীড়ায় অতিশয় 
অনিষ্টকারক। 

টু. 



৬ গ 
শি 05৩ ৩০ পস্পিশী 

নিদান |-__ক্ষীরমত্হ্াদি সংঘোগবিরদ্ধ দ্রব্য ভোজন ) দ্রব, শিপ্ধী ও 

গুরুপাক দ্রব্য ভোজন 3 নৃতন চাউলের অন্ন, দধি, মতস্ত, লবণ, মাষকলাই, মূলা, 

মিষ্টান্ন, তিল ও গুড় প্রতি দ্রব্যের অতিরিক্ত ভোজন এবং মল-মুত্র-বমনাদির 

বেগধারণ, অতিরিক্ত ভোজনের পর বায়াম বা আতপ-দেবন ; জাতপক্রান্ত, 

। পরিশ্রীস্ত বা ভয়াস্ত হওয়ার পর বিশ্রান না! করিয়া শীহল জল পান, অঙগীর্সন্থে 

ৰ ভোঁজন, বিরেচনাপি শুদ্ধিকাধ্যের পরে অভিত জাঁচবণ, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে 

 স্ী-সঙ্গম, দিবানিদ্রা ও গুরুরাদ্দণাদির মপমান প্রতি উৎকট পাপচরণ এই 
৷ সমন্ত কাঁরণে কুষ্টরোগ উৎপন্ন হয় । বাঁতবন্ত এবং পাঁবদ-বিরুতি হইতেও কুষ্ট- 

' রোগ জন্মিয়া থাকে। 

| পর্ববলক্ষণ |__-কুষ্ঠরোগ উৎপন্ধ হইবাব পূর্বের দেই সেই অঙ্গ অতিশয় 
। মস্ছণ বা খরম্পশ, অধিক ঘম্মনিগম বা একেবারে ঘম্মরনিরোধ শরীরের বিবর্ণতা, 

ূ দাহ, কও, গাত্রে চুলকানা, শরড়ুড়ি অথবা পিপীলিকা -সঞ্চরণের স্টায় অনুভব, 

অঙ্গবিশেষের স্পশশক্তিনাশ, স্থানে স্থানে সচীবেধের স্তায় বাতনা, স্থানে স্থানে 

বোৌল্তাদংশের ন্যায় দাঁগ, প্লান্তিবৌধ, কোন কারণে ক্ষত হইলে সেই শ্বানে 

অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতের শীপ্র উৎপন্ভি ও দীঘকা'ল স্থিতি, অল্লকারণেই ক্ষতের 

প্রকাশ, ক্ষত শুষ্ক হইলেও সেই ক্কানেব রক্ষতা, রোমাঞ্চ এবং কুষ্ণবদ তা এই- 

সকল পূর্বর্ূপ প্রকাঁশিত হয়। 

মহাকুষ্ঠের গ্রকারভেদ ও লক্ষণ ।-_কুষ্টরোগ  অপরিদংখ্যেয 
ইইলেও, সজ্েপতঃ ১৮ আঠারপ্রকার বলিয়া নি্দি্ট । নন্মধ্যে কাপাল, ওডুহ্বর, 

মণ্ডল, খধ্যজিহ্ব, পুণ্তরীক, সিধম ও কাঁকন নামক ৭ সাঁতপ্রকার কুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ 
কহে। ইহা ভিন্ন অপর ১১ এগারপ্রকাঁর কুষ্ঠের নাম ক্ষুদ্রকুষ্ঠ । কাপাল-কুষ্ঠ 
কিয়দংশ অরুণবর্ণ, রুক্ষ, থরস্পর্শ, স্চচীবেধবৎ যন্ত্রণাদায়ক ও পাতলা-ত্বকৃবিশিষ্ট 

হয়্। ওড়্ম্বর-কুষ্ট যজ্ঞডুমুরের স্তায় বর্ণাদিবিশিষ্ট, দাহ ও কণুযুক্ত এবং ইহাতে 

ব্যাধিস্থানের লোৌমসকল পিললবর্ণ হয়; মণ্ডল-কুষ্ঠের কিয়দংশ শ্বেত ও কিন্বদংশ ূ 

' রক্তবর্ণ, আর্দ্র, শ্যেদযুক্ত, উন্নত, মওলাকাঁর এবং পরস্পর মিলিত। খধ্যজিহ্ব-কুষ্ঠ-- | 

টি চি 

৪৮ ৪০ পাহারা আগার টির ৯ 



ধিক কবিরাজি-শিক্ষা । ধর 

হরিণের জিহ্বার ন্যায় আককৃতিবিশিষ্ট, কর্কশ, প্রাস্তভাগে রক্তবর্ণ ও মধো শ্ঠাববর্ণ 

| এবং বেদনাধুক্ত। পুগুরীক-কুষ্ঠ বক্তপল্মের পাপুড়ির স্তাঁয় আরু তিবিশিষ্ট, শ্বেত- 

মিশ্রিত রক্তবর্ণ ও উন্নত। সিখ্-কু্ঠ দেখিতে লাউফুলের ন্যায় ও শ্বেতমিশ্রিত 

রক্তবর্ণের পাতলা-চামড়াবিশিষ্ট ; এবং ব্যাধিস্থান ঘর্ষণ করিলে, তাহা হইতে গুড়া | 

গুঁড়া পদার্থ নির্গত হয়; এই পীড়া বক্ষঃস্থলে অধিক হইয়া থাকে । কাকন-কুসঠ 

কুঁচের ন্যায় মধ্যে রুষ্ণ ও প্রীন্তভাগে রক্তবর্ণ এবং তীব্রবেদনাযুক্ত ; এই কুষ্ঠ 
পাকিয়া থাকে। ৰ 

এইসমুদ্রায় কু বেসম:র রসধাতুতে অবস্থিত থাকে, তখন অঙ্গের বিবর্ণতা, 

রুক্ষতা, স্পর্শশক্তির নাশ, রোমাঞ্চ ও অধিক দম্মন, এইসমন্ত লক্ষণ প্রকাশিত 

হয়। ক্রমে রক্ত গাঁ হইলে, কণ্ড ও অধিক পৃয়সঞ্চ় হয়; মাংসগত হইলে 
কুষ্ঠের পুষ্টি ও কর্কশতা, মুখশোষ, পিড়কার উৎপত্তি এবং সুচীবেধের ন্যায় 

বেদনা ও ক্ফোটক জন্মে । মেদোগত হইলে হশ্মক্ষয়, গতিশক্কির নাশ, অঙ্গের 

বক্রত। ও ক্ষতস্থানের বিস্তৃতি হন্স; এবং অস্থি ও মজ্জঞগত হইলে নাসাভঙগ, 

চক্ষুর রক্তবর্ণতা, ক্ষতস্থানে ক্রিমির উৎপত্তি ও শ্ববভঙ্গ হইয়। থাকে । 

সাধ্যাসাধ্য-নির্ণয 1---কুগ্গরোগ রন, রক্ত ও মাংসগৃত হওয়া পর্য্য্ত 

আরোগ্যের সম্ভাবনা । মেদোগত কু যাপা। অস্থি ও মজ্জগত হইলে এবং 

তাহাতে ক্রিমি, তৃষ্ণা, দাহ ও মন্দাগ্রি উপস্থিত হইলে, অসাধ্য হইয়া থাকে। 

যে কুষ্ঠটরোগীর কুগ্ঠ বিদীর্ণ 'গ স্রীবযুক্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং তরভঙ্গ হয়, তাহার 

তাহাতেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ॥ 

কষুদ্রেকুষ্ঠের প্রকারভেদ ও লক্ষণ ।-_পূর্বোন্ত সপ্তবিধ নহাকুষ্ঠ 
ব্যতীত অন্ত ১১ এগারপ্রকার ক্ষুদ্রকুষ্েব মধ্যে বে ক্ষুদ্রকুষ্ঠে ঘর্ঘ্ম বাহির হয় না, 
যাহা অধিক স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং বাঙ্ার আকৃতি মতস্যের আইসের 

্তাক্ঃ তাহাকে এক-কুষ্ঠ কহে! যাহা হস্তিচর্মের ন্যায় কক্ষ, কুষ্ণবর্ণ ও স্ুল,তাহার 

নাম চম্ম-কুষ্ঠ। যে কুচে হাত পা ফাঁটিয়া বার ও তীববেদন! থাকে, তাহাকে 

বৈপাদিক-কুষ্ঠ কহে। হ্যাববর্ণ কর্কশ ও শুর্ক-ক্ষতস্থানের স্ায় খরম্পর্শ কুষ্ঠকে 

কিটিম-কুষ্ঠ কহে। যাহা কণুবিশিষ্ট ও রক্তবর্ণ স্ফোটকসমু দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাকে 
অলক কহে। যে কুষ্ঠ উন্নত, মণ্ডলাকার, কত্্যুক্ত ও রক্তবর্ণ-পিড়কাসমূহ 
দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহার নাম দক্রমণ্ডল। যে কুষ্ঠ বব শ্লবেদনার ন্যায় বেদনাযুক্ত, 

৮ দি 
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কণডুবিশিষ, স্ফোটকব্যাপ্ত, স্পর্শাসহ এবং যাহ! হইতে মাংস গলিগ্ন পড়ে, তাহার 

নাম চম্দদল। দাহ, কণ্ডু ও আবধুক্ত হক সুক্ষ পিড়কাঁসমূহকে পামা ( চুলকনা) 

বলেঃ এবং এই পামাই তীব্রদাহযুক্ত ও স্ফোটকব্যাপ্ত হইলে, তাহাকে কচ্ছ 

(খেসি) কহে। কচ্ছু হস্তে ও নিতহ্বস্থলে অধিক হইয়া! থাকে । শ্তাব ঝা 

অরুণবর্ণ ও পাতলাঁচ্ধাবিশিষ্ট ক্ফোটিকসমূহকে বিস্ষোটক কহে। রক্ত বা শ্াব- 
বর্ণ, এবং দাহ ও বেদনাবুক্ত বহুসংখ্যক ব্রণ একত্র সম্মিলিত হইলে, তাহাকে 

শতারুঃ কহে। বিচর্চিকানামক ক্ষুদ্র কুষ্ঠ শ্যাববর্ণ, আঁবদক্তঃ কঙু ও পিড়কা- 

বিশিষ্ট হয়) ইহাই পদদ্বয়ে জন্মিলে ইহাকে বিপাক! কহে । 
বস্ততঃ এই ১৮ আঠারপ্রকাঁর কুগ্ঠের মধ্যে সিখা, দত্রু, পামা বা কচ্ছু, 

বিচচ্চিকা ব। বিপার্দিকা, শতারুঃ ও বিল্ফোটক, এই ছয়গ্রকার রোগকেই প্রকৃত 

কষ্রকুষ্ঠ বলা উচিত। শাস্ত্রে অন্যান্ত যে কয়েকটা রোগ ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে পরিগণিত 

আছে, তাহাদিগকেও মহাকুষ্টের স্যাঁয় বিবেচনা করা আবশ্যক। 

অবস্থাভেদে চিকিৎসা ।-__কুষ্ঠরোগের পূর্বরূপ প্রকাশ পাইবামাত্র 

চিকিৎস| আবশ্তুক ; নতুবা সম্পূর্ণরূপে গীড়া প্রকাশিত হইলে, এই রোগ অনাধ্য 
হইয়া উঠে। এই রোগে সেবনের জন্ত মঞ্জিষাদি ও অমুতাদি পাঁচন, পঞ্চশিম্ব, 

অসৃতগ্রগ্গুলুঃ পঞ্চতিক্ত-গুগ্গুলু, অমৃতভল্লাতক, অ্ুতাস্কুর লৌহ, তাঁলকেশ্বর, 

মহাঁতাঁলকেশ্বর, রসমাণিক্য ও পঞ্চতিক্ত-দ্ৃত প্রভৃতি ওষধ 7; এবং কুষ্টস্থানে 

মর্দনের জন্য মহাঁসিন্দুরাদ্য তৈল, বৃহৎ সোমরাজা তৈল" বৃহৎ মরিচা 

তৈল, কন্দর্পনার তৈল ও বাঁতরক্তোক্ত মহাকুদ্রগুড়ূচী তৈল, প্রভৃতি প্রয়োগ 

করিবে । কুষ্টস্থানে প্রলেপের জন্ত হরীতকী, ডহরকরগ্জ-বীজ, চাকুন্দেবীজ ও 
কুড়, এইসকল দ্রব্য গোমুত্রের সহিত বাটিয়া ; অথবা মনছাঁল, হরিতাঁল, মরিচ, 
সর্ষপতৈল ও আকন্দের আঠা, এইসকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়!, কিংব| ডহর- 

করগ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড়, এই তিনটা দ্রবা গোমুত্রের সহিত বাটি! গ্রয্মোগ 

করিবে । গোমুত্র পান এবং চাউলমুগরাঁর তৈল মর্দন-_কুষ্ঠ ও কণ্ডু গুভূতি 

রোগে বিশেষ উপকারক | দত্রুবিনাশের জন্য বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা, 

সৈন্ধব-লবণ ও সর্ধপ এইসনন্ত দ্রব্য কাঞ্িতে' বাটিয়া প্রলেপ দিবে । চাকুন্দেবীজ, 

আমলকী, ধুনা ও সীজের আঠা, এইসমস্ত দ্রব্য কাজির সহিত পেষণ করিয়। 
প্রলেপ দিলেও দদ্ররোগ বিনষ্ট হয়। পেঁপের আঠার প্রলেপ দিলে, দত্রস্থানে ক্ষত 
১.___________ 2 
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সি ২৬ কবিরাজি-শিক্ষা | : শ্ 

হইয়! দদ্ররোগ নষ্ট হইয়! ষায়। চাকুন্দেবীজ, তিল, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, পিপুল, এবং 
সৈম্ধৰ, সচল ও বিট্-লবণ, এইসকল দ্রব্য দধির মাতের সহিত ঠিন দিন ভিজা- 
ইয়! রাখিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে, ত্র ও বিচর্চিক! রোগ নিবারিত হয়। 

সোন্দীলপাতা কাজিতে বাঁটিয় প্রলেপ দিলে, দ্র, কিটিম ও সিখরোগ আরোগ্য 

হয়। সর্ষপতৈলের সহিত গন্ধকচূর্ণ ও ববক্ষারচূর্ণ মিশ্রিত করিয়! ধর্দন করিলে 

সিধরোগ বিনষ্ট হয়। মুলার বীজ অপামার্গের সহিত অথবা দধির সহিত পেষণ 

করিরা প্রলেপ দিলেও সিখুরোগ নিবারিত হইরা থাকে । আবন্দপাতার রম 

এবং হরিদ্রার কক্ষের সহিত সর্ষপতৈল পাক করি! মর্দন করিলে, পামা, কচ্ছু ও 

বিচর্চিক রোগ নষ্ট হয়। কচি ধাঁপকপত্র ও হরিদ্রা, গোম্ত্রের সহিত বাটিয়া, 

প্রলেপ দিলে পামা ও কচ্ছুরোগ নিবারিত হইয়৷ থাকে। 

শ্িত্র বা ধবল ও কিলাস।__ পূর্বোক্ত অগ্ঠাদশ প্রকার কুষ্টরোগ 

ব্যতীত শ্রিত্র বা কিলান নামক আরও হুইপ্রকার কুষ্ঠরোগ আছে । শ্বিত্ররোগের 

। সাধারণ নাম “ধবল”; ইহাতে শরীরের স্থানে স্থানে শেতবণের শাঁগ প্রকাশিত 

হয়, আর্ কিলাস রোগে ঈনৎ রক্তবর্ণের দাগ প্রকাঁণ পাইন! থাকে । বেসকল 
কারণ হইতে কুরেগ উৎপন্ন ভয়, শ্বিরাদি রোগও সেইসমস্ত কারণ হইতে 

জন্মে। শ্রিত্রাদদি রোগ অধিক দিনের হইলে এবং নির্দোমস্থানে অর্থাৎ গুহ্দ্বারে, 

লিঙ্গে, যোনিতে, হস্ততলে, পদতলে বা ওষে উৎপন্ন হইলে, একেবারে অসাধ্য 

হইয়া থাকে । বে শ্শিত্রের দাগগুলি পরস্পর অসংঘুক্ত, যাহার উপরিভাগের লোম- 

সমূহ শ্বেতবর্ণ না! হইয়া কুষ্ণবর্ণ থাঁকে, যাঁহ! অল্পদিনজাত এবং ঘাহা৷ অগ্রিদপ্ধজাত 
নহে, তাহাই আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা । বুচকিদাঁনা ও ছাগলনাদি, গোমৃত্রের 

সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে» শ্রিত্র 'ও কিলাসরোগের বিশেষ উপশন হইয়! থাকে । 

তত্তিন্ন শ্বেতারিরস, শ্িত্রপর্ানন তৈল এবং কুগ্রোগোক্ত যাবতীয় গষধ, সিখা- 

নাশক গ্রলেপসমূহ ও কনর্পনার তৈল এই রোগে প্রয়োগ করিবে । 

পথ্যাপথ্য ।-_বাতরক্তবোগে যেসমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, কুষ্ঠ 

গ্রভৃতি রোগেও সেই নিরম পালন আবশ্যক । 

নিষিদ্ধ কন্মন ।-_কুষ্ঠরোগ : অতিশয় সংক্রামক) এইজন্য কুষ্ঠরোগীর 

সহিত এক শধ্যায় শয়ন ও উপবেশন, একত্র ভোজন, রোগীর নিঃশ্বাসাদি গাত্রে 

লাগান, তাহার বন্ত্রাদি পরিধান এবং তাহার সহিত সহবাস নিষিদ্ধ। 

7________________________ এ 
৯ 
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শীত-পিতভ | ২১৭ ঙ এ 

- ' শীত-পিন্ত । 
সিটি (8 পাস 

সংজ্ঞা ও পুর্ব লক্ষণ |-- শরীরের স্থানে স্থানে কোলতাদৎশনজনিত 

পোথের স্কায় এবং অতিশয় কগুবিশিষ্ট, ঈষত রক্তবর্ণ এক প্রকার দাগ্ড। দাগ্ড়! 

| শোথ উৎপন্ন হইয়া আঁতিশয় চুলকাইতে থাকিলে তাহাকে শীত পিভ্ভরোগ কহে। 

চলিত কথার দেশভেদে ইহার নাম “আমর” ও *আমবাঁজ 1 কেন কেন স্থুল 

ইহার সহিত সুচীবেধবৎ যাতনা, বমি, জর ও দাহ হইতে দেখ ঘাষ । এই রোগ 

উৎপন্ন হইবার পুর্কে পিপান!ঃ অকুচি, বমনবেগঃ শরাবের অবসাদ ও গৌরব এবং 

চক্ষুর রক্তবর্ণতা, এই কয়েকটা পুর্ববরূপ প্রকাশিত হয। 

উদ্দর্দ ও কোট 1--উপদ্দ ও কোঁঠনানক আরও ছুইপ্রকার এই- 

জাতীয় পীড়া আছে । ঘাতণ বঝারুসেবনাদি কারণে বায়ু ও কফ প্রকুপিতি হইয়া, 

বাুর আধিক্যে শাত'পিভ এবং কফের আধিকো উদদ্দ রোগ উৎ্প।দন করে। 

এই উভয় রোগের লক্ষণ প্রার একপ্রকার; তবে উদদের শবোথ গুলির নধাক্তান 

কিছু নিম্ন হইয়া থাকে । বমনক্রিয়াদ্বারা জম্যকৃন্দপে বদি না হইলে, উৎক্রিষ্ট 

পিত্ত 'ও শ্রেম্বাঃ শাতাপত্তের লক্ষণযুক্ত যে ব্হুসংধাঞ্ক শোথ উৎপাদন করে, 

ভাহাকেই কোঁঠ কহে । কোঠ বারপ্বার বিলীন ভইল্ে, হাভাকে উতকোঁঠ 

বলির! থাকে । ূ 
চিকিৎসা ।-_এই রোগে অজীর্ণবশতঃ আমাশস্ক পুর্ণ থাকিলে, পটোল- 

ৃ 
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-৮ স্পা শশী শী পিকাপীপশি ৩ পক্পাশীন শি শশী শীত পপ পপ পপি আপা পপ | পপ 

পত্র» নিমছাল ও বাসকের ক্কাথ পান করাইবে। বিরেচনজগ্ভ ভিফলা, গুগ্গুলুঃ 

3 পিপুল» ইহাদের সমভাগ, একন্র মিশ্রিত কবিয়া, 'অদ্ধতোলা চি সেবন ! 

করাইবে। গাত্রে সর্ষপতৈল-মর্দন এবং উঞ্চজল-সেচন ইহাতে উপকারী । 

পুরাতন গুড়ের সহিত আদার বস পান; ২ দুই তোলা গব্যগ্বতের সহিত ৮০ 

ঢুই মানা মরিচচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া! প্রত্যহ প্রাতঃকাঁলে সেবন; হরিদ্রাথণ্ড। বৃহৎ 
হবিদ্রাথণ্ড ও আর্রকখণ্ড প্রভৃতি ওষধ সেবন এবং দূর্বধ। ও কৃষ্ণতিল একভ্র 
বাটিয়া, সর্নপ-তৈলের সহিত প্রলেপ দেওয়া শীত-পিন্ত প্রভৃতি রোগে বিশেষ 

উপকারক-। ইহাতে দাত্ত পরিষ্কার রাখা নিতাস্ত আবশ্যক । 

889 445444 
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পথ্যাপথ্য ।-_ এই সমস্ত পীড়ায় তিক্তরসধুক্ত দ্রব্য, কাচাহরিদ্রা ও নিম- 
পত্র ভোজন উপকারী । এই রোগেও বাতরক্ত-পীড়ার পথ্যাঁপথ্য বাবস্তেয়; 

এবং উষ্ণজলে ন্নাঁন ও সর্ব্বদী উষ্ণবস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত রাঁখ| বিশেষ উপকারক। 

এপ ক 
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অক্রপিত্ত। 
(0 ও 

্ ॥ 

নিদান ও লক্ষণ 1--ক্ষীর-মত্গ্তাঁদি সংবোগবিরুদ্ধ দ্রব্যভোঞ্জন এবং 

দূষিত অন্ন, অম্নরস, অন্পাক ও 'অন্তান্ত পিত্ৃ-প্রকোপক দ্রব্যের পানাহার বশতঃ 

পুর্বসঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া, অগ্নপিত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে ভুক্ত-। 
দ্রবোর অপরিপাক, ক্লান্তিবোধ, বমনবেগ, তিক্ত বা অন্ররসযুক্ত উদগার দেহের 

স্ুরুতা, বক্ষ-স্থলে ও গলদেনে জালা ও অরুচি, এইসনত্ত লক্ষণ প্রকাশিত : 

হয়। অল্পপিন্ত অধোগামী হইলে, চতুদ্দিক্ হরিদ্বর্ণ বলিয়া! বোধ হয় ; এবং জ্ঞানের 

বৈপরীতা, বমনবেগ, শরীরে কোঠের উদ্দগম, অগ্রিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম ও 

অঙ্গের পীতবর্ণভ|, এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। উদ্গামী হইলে হরি, পীত, | 

নীল, রু্ণ বা রক্তবর্থযুক্ত অথবা মাংসধৌত জলের স্ঠার বর্ণবিশিষ্ট এবং অস্পঃ কটু ! 

বা' তিক্তরসবুক্ত, পিচ্ছিল এবং কফমিশ্রিত বমি হয়। তুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হওয়ার 

পরে, অথব! অভুক্ত অবস্থাতেও কথন কখন বমি হইয়। থাকে । আরও, ইহাতে 
কণ্ঠ হৃদয় ও কুন্সিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত-পায়ের জালা, দেহের উষ্ণতা, 

অত্যন্ত অরুচি, পিত্বশ্নেন্জ-জবর, শরীরে বহুসংখ্যক কণুবুক্ত পিড়কার উৎপত্তি, 

প্রভৃতি নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। 

গ্রকারভেদে লক্ষণ !--বাতজ, শ্লেক্সগ, বাতশ্নেক্সজ ও পিত্তশ্লেম্মজ 

ভেদে অস্পিন্ত টারিপ্রকার। বাতজ-অগ্রপিতে কম্প, প্রলাপ, মুচ্ছা, গান্রে চিমি 

চিমি বেদনা, অবসমতাঁ, শৃলবেদনা, অন্ধকার দর্শন, জ্ঞানের বৈপরীত্য মোহ ও 

রোমাধ» এই কয়েকটা অতিরিক্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যার । শ্লেম্মজ-অন্লপিত্তে 

কফ-নিষ্ঠীবন, প্নেহের গুরুতা ও জড়তা, অরুচি, শীতবোধু ও নিদ্রাধিক্য প্রকাশিত 

রিড৪৮৪৪৪ ৪৪ রি 
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হয়, বাতক্লেম্মজ-অন্লপিত্তে তি, অল্প ও কট্রসযুক্ত উদগাঁর ; সয়, কুক্ষি ও কণ্ঠ- 
দেশে দাত) এবং ভ্রম মৃষ্ছছ'ঃ অরুচি, বমি, আলম্, শিরোবেদমা; মুখ য় জলাব 

ও মুখে মধুরাম্বাদ, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়। থাকে |, 1. ৃ 

অধোগ অস্পিত্তে অতিসার বলি! ভ্রম এবং উর্ধগ অন্পপিত্তে বমনরোগ বলিয়। 

সন্দেহ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; এইজন্য এই রোগে বিশেষ সাবধানভার সহিত 
বিবেচনা! পূর্বক পরীক্ষা করা উচিত । 

চিকিহসা ।__পীড়ার প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না করিয, 'এই রোগ 

অসাধা হুইপ্বা উঠে; অতএব রোগ উৎপন্ হইবামাজই, ইহাই চিকিৎসা! করা 

আবশ্যক । ্ 

লক্ষণভেন্দ চিকিহসা ।-_অন্পপিত্-রোগে অতান্ত আলা: থাকিলে 

অথবা! কোগ্তবন্ধ থাকিলে, কিংবা কফের আধিক্য থাকিলে, বমনীিরেচনাদি । 

উপসুক্ত শুদ্ধিক্রিয়া নিতান্ত উপযোগী । কফজ-অস্্পিত্তে পটোলপব) নিমপ্ 

ও মদনফল, ইহাদের সমভাগের ক্কাথ প্রস্তত করিয়া, তাহার সহিত মধুপ্ড সৈম্ধব- 

লবণ ৮%* ছুই আনা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, পান করাইৰে £ ঃচাহাতা। বমন | 

হইয়া অম্পপিন্তের শান্তি হয়। বিরেচনের আবশ্তাক হইলে, নত আমলকীর র 

রসের সহিত 1 চারি আনা বা1%* ছয় আন! পরিমিত ভেউরভীচ পান করা- 
ইন্সা বিরেচন করাইবে। অক্্পিত্ব শান্তির জগ্ত নিস্বধ' বব বাসক ও আমলকী, 

ইহাদের কাথের সহিত দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্রচূর্ণ ও সধু এর্থেণ য় পান 
করাইবে। বব, পিপুল ও পটোলপত্রের, অথবা গুল) খদিরকাষ্ঠ,; মধু ও 

দারুহরিদ্রার ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে।” সগুলধ*, নিমছাঁল, পটোল- 

পত্র ও ভ্রিফলা, ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়! পান করাইলেও অগ্নপিভের 
শান্তি হ়। অদ্রপিত্তে বমন-নিবারণ জন্য হরীতকী. ও ভীমরাঞজুক্:সমভাগে 
মিশ্রিত করিয়া, 1০ অর্দতোলা মাত্রায় পুরাঁতিন-গুড়ের সহিত সেবন করাইবে ; 

অথবা বাক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, ইহাঁদের রাখে মধু প্রক্ষেপ দিয় পান 
করাইবে; এই ক্কাথ সেবনে শ্বাস, কাস, ও জরের উপশম হইয়া থাকে । 

অতিসার নিবারণ জন্য অতিসার-রোগোক্ত কতিপয় ওষধ বিবেচন! পূর্বক 

প্রয়োগ কর আবশ্তক | মলবদ্ধ থাকিলে অবিপত্তিকরচূর্ণ ও হরীতকীখণ্ড 

প্রভৃতি বিরেচক ওষধ প্রয়োগ করা উচিত। পিগ্ললীখণ্ড বৃহৎ পিপ্নলীথণ্ড, 
৩ 
“সী 
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শুহীখণ্ড, খওডকুম্মাগক-অবলেই, সৌভাগ্যগুঠীমোদক, সীতামগ্ডুর, পানীয়ভক্রবটী, 

ক্ষুধাবতী-গুড়িকা, লীলাবিলাস, অগ্লপিত্বাস্তকলৌহ ও সব্ধতোভদ্রলৌহু প্রসূতি 
ষধ এবং পিগ্লীঘ্বত, দ্রাক্ষাদ্য-ঘ্বত ও শ্রীবিন্বতৈল গ্রভৃতি অবস্থা বিবেচন। 
করিয়া অস্পিভত রোগে ব্যবহার করিতে হয়। শুলরোগোক্ত ধাত্রীলৌহ' ও' 
আমলকীখগ্ড প্রভৃতি উষধও ইহাঁতে প্ররোগ করা যার । 

পথ্যাপথ্য ।---শুলরোগোক্ত সমৃদায় পথ্যাপথ্যই যথাষথরূপে ইহাতে 

ব্যবস্থা করা চিত। তিক্তরস-তোজন এই রোগে বিশেষ উপকারী । বাতজ- 

অস্পিত্তে চিনি ও ম... সহিত খইচুর্ণ ভোজন হিভকবু। অন্নাদি পরিপাকের 

উপযুক্ত অগ্নিবল না থাঁ-'লে, যবের ও গোধুমের মণ প্রস্ৃতি লঘুপথ্য এই রোগে 

ব্যবস্থা করা আবশ্যক । 

নিষিদ্ধ কম্ম | --সব্ধ প্রকার গুরুপাঁক দ্রব্য, অধিক লবণ, মিষ্ট, কটু, 

ও অম্পরস এবং তীক্ষুবীধধ্য দ্রখ্য ভোজন, দিবানিদ্রা রাত্রিজাগবণঃ মৈথুন ও মগ্ভ- 
পানি প্রভৃতি অশ্পিত্ত রোগে বিশেষ অনিষ্টকারক। 

ৰ 

! ণ 
| 

(বসর্প ও বিস্ফোট। 
চা (চি 

৩ সপ 

বিসর্পের নিদান ও প্রকারভেদ |__লবণ, অন্ন, কটু ও উ্বীরষ্য 
দ্রব্য সতত ভোজন করিলে, বাঁতাঁদি দোষ প্রকুপিত হইন্া বিসপরোগ উৎপাদন 

করে । এই রোগ শরীরের কোন স্থানে স্ফোটকের স্তায় উৎপন্ন হইয়া নানাস্থানে 

বিস্তৃত হইয়া থাকে । বিসপ্রাগ ৭ সাতপ্রকার :-_-বাতজ, পিত্তজ, প্সেম্মজ, 

সন্গিপাতজ, বাতপিত্তজ, বাতগ্লেম্সজ ও পিতৃশ্রেক্সজ । ইভাদের মধ্যে বাতপিত্তজ 

বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প, বাগ্লেক্সজকে গ্রস্থিবিসর্প এবং পিন্তগ্লেক্ষজকে কর্দিমক- 

বিসর্প নামে অভিহিত করা হয়। 

বিভিন্ন-দৌষজাত লক্ষণ ।-_বাতজ-বিসর্পে বাতজরের স্তায় মস্তকে, 

গাত্রে ও উদ্রে ব্যথা, শোথ, দপ্দপানি, সথচীবেধবৎ কিংবা ভঙ্গবং বেদনা 

শ্রাস্তিবোধ ও রোমাঞ্চ এইসকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। পৈভ্ভিক-বিসর্প অতিশয় 

০০৯ সপ পিস 



মিলস পাররসগা 
্ [বসর্প ও বিস্ফোট ৃ ২২১ 

লোহিতবর্ণ ; ইহ শীন্ত বিস্তৃত হয় :এবং ইহাতে পিত্তজরের লক্ষণসমূহ, বিদ্যমান | 
থাকে। কফজ- -বিসর্প কওু,বুক্ত চিন্ধণ এবং কফজ-অরের লক্ষণবিশিষ্ট | সন্গি- 

পাঁতিজ-বিসর্পে তিন দোষের এ সমস্ত লক্ষণৃই মিশ্রিতভাবে প্রকাশিত হয়। 

অগ্রি-বিসর্প |-_অগ্রি-বিসর্প নামক বাতজ-বিদর্পে জর, বমি, মৃচ্ছা, 

অতিসার, পিপাসা, ভ্রন, গ্রন্ভিবেদনা, অগ্রিমান্দ্য, অন্ধকারদশন ও অরুচি) এই- 

সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আরও, ইহাতে সমস্ত শরীর জলন্ত-অঙ্গারদ্বারা 

ব্যাপ্ত বলিয়! বোধ হয়; শরীরে বেমেস্থানে বিসর্প বিস্মতত হণ, সেই সেই স্থান 

নির্বাপিত-অঙ্গারের ন্তায় কু্ঃবর্ণ হয় এবং কখন কখন£্াল ঝা রক্বর্ণ হইতেও 

দেখা যায়। তাহার চতুদ্দিকে অগ্রিদপ্ধ ফোস্কার স্টায় জন্মে। এই বিসপপ 
হঠাৎ হৃদয়াদি মর্মস্থান আক্রমণ করে) তখন বাষু অত্যন্ত প্রবল হইয়া, | 

সর্বাঙ্গে বেদনা, সংজ্ঞা ও নিদ্রার নাশ, এবং শ্বাদ ও হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব 

ূ উৎপাদন করে। এইরূপ অতিমাত্র বন্ত্রণাবশতঃ রোগী ক্রমশঃ অবসন্ন ও সংজ্ঞা- 

হীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হর। 

গ্রন্থি-বিসর্প |-- গ্রন্থি-বিসর্প নামক বাতশ্রেম্মণ বিসর্পে দীর্ঘ, বর্ত,লা- | 

কার, স্থূল, কঠিন ও রক্তবর্ণ গ্রন্থিশ্রেণী অর্থাৎ গাইটু %্ট্ মত বিসর্গ উৎপন্ন 

হয়। ইহাতে অতিশয় বেদনা, প্রবল জর, শ্বাস, কাঁস, অতিদার, মুখশোষ, 

হিক্কা। বমি, ভ্রম, জ্ঞানের বৈপরীত্য, বিবর্ণতা, মুচ্ছা, অঙ্গভঙ্গ ও অগ্নিমান্দা, 
এইসমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হত । 

কর্দমক-বিসর্প ।-_কর্দমক নামক পিতৃত্লেম্জ-বিসর্প-পীত, লোহিত 

বা পাওুবর্ণ পিড়কাসমূহদ্বার! ব্যাপ্ত ; চিক্কণ,- কৃষ্ণ বা রুক্ষবর্ণ) নলিন, শোযুক্ত, 

গুরু, ভিতরে পাঁকবিশিষ্ট, অতিশয় উষ্ণম্পশ, বিদীর্ণ পাঁকের হ্যায় বর্ণ এবং 

মড়ার ন্যায় দুর্নববুক্ত। ক্রমশঃ এই রোগে মাংস গলিয়! পড়িয়া, শিরা, ল্লাযু- 
সকল প্রকাশিত হইতে থাকে । আরও ইহাঁর সহিত জর, জড়ত।, নিদ্রা; তন্ত্র, 

শিরোবেদনা, দেহের অবসাদ, আক্ষেপ, মুখের লিপ্ততা, অরুচি, ভ্রম মৃচ্ছা, 

অগ্নিমান্দ্য, অস্থিবেদনা, পিপাঁসা, ইন্দ্রিয়সমূহে ভারবোধ, অপর মলনির্গম ও 

স্রোতঃসমূহের লিগ্ততা, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইতে দেখা বায়। 

ক্ষতজ-বিসর্প।-_ শস্ত্ নখ ও দন্ত প্রভৃতিদ্বারা কোন স্থান ক্ষত হইলে, 
কুলখ-কলাইয়ের স্তার আক্ুৃতিবিশিষ্ট এবং কুঁষ বা লোহিতবর্ণের যেসকল । 

ডর 4৫ 
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২২২ কবিরাজি-শিক্ষ। | খ 

স্ফৌটক উৎপন্ন হইতে দেখা যাক, তাহাঁও একপ্রকার বিসর্প। ইহা পিতজ- 
বিসর্পের অন্তর্গত । | 

উপদ্রব ।--জর, অতিসাঁরঃ বমি, ক্লান্তি, অরুচি, অপরিপাক, এবং ত্বকৃ 
'ও মাংস বিদীর্ণ হওয়া, এই কয়েকটী বিসর্প রোগের অন্তগত । ৃ 

সাধ্যাসাধ্য ।---এইসমস্ত বিসর্পের মধ্যে বাঁতজ পিশুজ ও শ্লেম্মজ বিসর্প 
সাধ্য। কিন্তু ইহারাও মর্শস্থানে হ্গন্সিলে, বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়। থাকে । 

ত্রিদৌোঁষজ, ক্ষতজ, বাঁতপিত্তজ 'ও অগ্রিবিসর্প স্বভাবতঃই অসাধ্য । 

বিস্ফোটের নিদান ও লক্ষণ কটু, অন্তর, তীক্ষু, উষ্ণ, বিদাহী 
( অন্নপাকী ", রুক্ষ, ক্ষার বা অপকড্রব্য ভোজন, পূর্বের আহার জীর্ণ না হইতে 
পুনর্বার ভোন্তন, আতপসেবন ও খতু-বিপর্ষ্যয় প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোঁষ- 

সমূহ বিশেষতঃ পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া, বিক্ফষোটরোগ উৎপাদন করে। 
ইহাতে শরীরের কোন স্থানে বা সর্বশরীরে অগ্রিদগ্ধের স্তায় স্ফোটক উৎপন্ন হয়, 
এবং তাহার সহিত জ্বর থাকে । 

দোষভেদে লক্ষণ ।--বাতিজ-বিস্ফোট কৃষ্ণরর্ণ_ও অত্যন্ত শুলনিবিশিষ্ট 
হয় এবং তাহার সহিত শিরোবেদনা, জবর, তৃষ ও সৃন্থিস্থানে বেদন! প্রকাশ পায় । 

পিত্জ-বিস্ফৌট গীত বা রক্রবর্ণ হয়ঃ পাকে, এবং তাহা হইতে শব নির্গত হয়; 

আর তাহার সহিত জর, দাহ, বেদনা ও তৃষ্] থাকে | শ্লেশ্রজ-বিশ্মোট পাঞ্ুবর্ণ 

এবং অল্প বেদনা ও কণ্খযুক্ত ; ইহা দীর্ঘকালে পাকে এবং বমি, অকুচি ও 
শরীরের জড়ত। প্রভৃতি উপস্থিত, করে। ছিপদোঁষজ-বিশ্েটে এরূপ ছুই দোষের 

লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পায় । ব্রিদোষজ-বিস্ফোট কঠিন, রক্তবর্ণ ও অল্লপাঁক- 

বিশিষ্ট এবং তাভার মধ্যভাগ নিষ্ন ও প্রান্তভাঁগ উন্নত হয়। দাহ, ভষণ, মোহ, 

বমি, মুচ্ছ!, বেদনা, জর». প্রলাপ, কম্প ও তন্দ্রা, এইসমস্ত লক্ষণ ইহার সহিত 
প্রকাশ পাইষা থাকে । রক্ত দূষিত হইলে, কুঁচের স্তায় বক্তবর্ণ ও বিশ্ফোটের 
অন্তান্ত লক্ষণযুক্ত একপ্রকার রক্তজ-বিস্ফোট উৎপন্ন হয়। 

সাধ্যাসাধ্য ।-_-এইসমন্ত বিস্ফোটের মধ্যে একদোঁষজ বিক্ফোটি সাধ্য 
ছিদোষজ কষ্টসাধ্য এবং ত্রিদৌষজ, রক্তজ ও বহুউপজ্বযুক্ত বিস্ফোট অসাধ্য। 

 বিসর্প-চিকিৎসা ।--বিসর্পরোগে কফের আধিক্য থাকিলে---বমন, 
এবং পিত্বের আধিক্যে--বিরেচন করান: আবশ্তঠক | বমনের জন্তু পটোলপত্, 

নি ১১ সপ পপ ৮ টি ৩ 



গ 
1 
ৃ 
। 
! 
| 

বিসর্প ও বিল্ফোট। ৪ 
পপ পপ ৮ পপ পপ ৯ আপ (পপ 

নিমছাল ও ইন্দ্রযব ) অথবা পিপুল, মদনফল ও ইন্দ্যব, ইহাদের কাথ পান 

করাইবে। বিরেচনের জন্ ব্রিফলাঁর কাথের সহিত ঘ্বৃত %* ছুই আনা ও তেউড়ী- 
চূর্ণ ।০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়! পান করাইবে। ইহাদ্বার৷ জরেরও শাস্তি হয়। 
৷ বাতজ-বিসর্পে রাঙ্গা, নীলোৎপল, দেবদারু, রন্তচন্টন, দষ্টিমধূ ও বেড়েলা, এই 
ূ সকল দ্রব্য সমভাঁগে ঘ্বত ও ছুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে । পিত্বজ- 
। বিসর্পে বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, কলার মোচা ও পদ্মমূণালের গ্রন্থি, একত্র এইসকল 
ৃ দ্রব্য শতধৌত দ্বতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। কফজবিসর্পে ত্রিফলা, 

পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, বরাহক্রান্তা, করবীর-মূল, নলমুল, অনন্তমূল, এইসমন্ত দ্রব্যের 
প্রলেপ দিবে। দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষ্জ বিসর্পে সমস্ত পৃথক্ পৃথক দোষনাশক 

(প্রব্য বিবেচনাপূর্বক মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিতে হইবে । সর্বপ্রকার বিসর্পেই 

পদ্মকাষ্ঠ বেণামূল, বষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ, অথবা বট, 'অশ্বথ, পাকুড 
বজ্ছডুমুর ও বকুল, ইহার্দের পৃল্লবের ক্কাথ সেবন করাইবে ৰ 
শিরীষ, বষ্টিষধুঃ তগরপাঁছুকা? রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 
ূ কুড় ও বালা, এই দশাঙ্গ-প্রলেপ সমুদায় বিসর্পে ই প্রয়োগ করা যায়॥। চিরাত হট 
ধাঁসকছাল, কট্টকী, পটোলপত্রঃ ত্রিফলা, বক্তচন্দন ও নিমছাল, উহাদের রাখ 
পাঁন করাইলে, সর্বপ্রকার বিসপ» এবং তজ্জনি ত জর, দাহ, পো, কপ তৃষণ ও 
বমির উপশম হইয়া থাকে।, 

বিস্ফোট-চিকিসা |---বিক্ফোট-শান্তির জন্ট চাউলধৌত জলের সহিত 
ইন্দ্রথব বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে । বিশ্ফৌটের দাহ নিবারণ জন্য রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, 
অনস্তমূল, ক্ষুদে-নটে, শিরীষছাল ও জাতীপুষ্পঃ এইসকল ত্রবোর প্রলেপ দিবে। 
ৰ শিরীষছাল, তগরপাছুকা, দেবদার ও বামুনহাটা এইসকল দ্রব্যের প্রলেপও সর্বব- 

প্রকার বিস্ফোটে প্রয়োগ করা বায়। শিরীষছাল, বঙ্জডুমুর ও নিমছাল, এইসকল 
| জ্বব্যের প্রলেপ এবং ইহাদের কাথ দ্বারা পরিষেক--বিক্ষোট রোগে উপকারক্ুনক। 
ূ ব্যবস্থেয় ওষধ ।-বিসপ ও বিস্ফোট রোগে অমুতাদি-কষায়, নবকষায় 

গুগৃগুলুঃ কালাগ্রিরুদ্ররন, বৃষাগ্য-স্বত ও পঞ্চতিক্ত-স্বত প্রভৃতি উষধ সেবন এবং 
ক্ষতস্থানে করঞ্জ-তৈল প্রস্ততি ক্ষতনিবারক তৈল অথবা মলন ব্যবহার 
করান আবশ্তক। 

পথ্যাপথ্য | -"বাতরক্ত ও কুষ্টরোগোক্ত পথ্যাপথ্য ব্যবস্ছে়। 
পু 
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রোমান্তী ও মন্রিকা | 

রি 

(বা (টে ০০০৪৯ ০৯ 

] 

র হামের সগজ্্ঞা ও লক্ষণ ।-_ চলিত কথার রোমান্তীকে হাম এবং 

মুরিকাকে বসন্ত কহে । লোমকুপের উন্নতির স্যার হক্ষ সুক্ষ রক্তবর্ণ যেসকল 

পিড়কা উৎপন্ন হয়ঃ তাহাকে রোমাস্তী অর্থাৎ'হাঁম কহে। হাম হইবার পূর্বে 
প্রথমতঃ জর ও সর্বাঙ্গে বেদনা হয়; এই জর ২।৩ দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অবিরাম 

থাকে, এবং জ্বব বিরাম হইবামাত্র গাত্রে হাম বহির্গত হয়। হাম প্রথমে কপালে, 

ও চিবুকে বাহির হইয়া, পরে সর্ধবগাত্রে প্রকাঁশিত হইতে দেখা যায় । হামজরে 

কোষ্টরোধ বা উদরাঁময়, অক্ুচি, কাস ও কণ্ঠে শ্বাসনির্গম, এই কয়েকটা লক্ষণ 

শ্রকাশ পাইয়। থাকে । হান সম্পৃণরূপে বহির্গত না হইয়া মিলাইয়া গেলে, পীড়া 

ক্টসাধ্য হইয়া উঠে। এই রোগ বাঁলকদিগেরই অধিক হইতে দেখা যায় । 

বসন্তের নিদান ও লক্ষণ 1--ক্ষীর মত্ম্তাদি সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য 

ভোঁজন ) দূষিত অন্র) শিম, শাক এবং কটু, অস্ত লবণ ও ক্ষারদ্রব্য ভোজন ; 

পূর্ব্বৈর আহার জীণ না হইতে পুনর্বার ভোজন ) এবং দেশের প্রতি ক্রুরগ্রহ- 

দিগের কুদৃষ্ট প্রতি কারণে মস্থরিকা অর্থাৎ বসম্তরোগ উৎপন্ন হয়। মস্ুরিকার 
পিড়কাসমূহের আকুতি ও পরিমাণ ননুর-কলায়ের স্টার । এই রোগ উৎপন্ন 
হইবার পূর্বে জব, ক, গাত্বেদনা, চিত্তের অস্থিরতা, ভ্রম, ত্বকের স্ফীতি ও 

রক্তবর্ণতা এবং চক্ষুদ্বয়ে রক্তবর্ণতা, এই সমন্ত পুর্বরূপ প্রকাশিত হয় । মন্থু- 

রিকা ধাতুবিশেষকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয়; এইজন্ত হহার নানাগ্রকাঁর' 

ভেদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। রসধাতুগত মন্রিক। জলবিশ্বের স্যার অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
কোস্কার ভ্তার আকুতিবিশিষ্ট হয় এবং বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে জলবত স্রাব 

নির্দত হর়। ইহা স্বুখসাধ্য । চলিত কথায় ইহাকে “পানিবসন্ত” কহে। 
রক্কগত মন্ুরিকা কুষ্বর্ণ ও পাতলানচর্মবিশিষ্ট ; ইহ! শীপ্র পাকে এবং বিদীর্ণ 

হইলে ইহা! হইতে বক্তন্নাব হইয়। থাকে। রক্ত অধিক দুধিত না হইলে, 

ইসও সুখসাধ্য। মাংসগত মন্ুরিকা কঠিন ও স্থুলচন্্মবিশিষ্ট ; ইহাঁতে গাত্রে 

শৃলব বেদনা, তৃষা, কণ্ড অর ও চিত্তের চঞ্চলতা বিদ্যমান থাকে । .মেদৌগত 
লি জল 

উঠেই 

শা 
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ৰ রোমাস্তী ও মসূরিকা | ২২৫ 
০০৮ প্লে ৭ পপ এ প্লাস পে শপ পপ সস পল পি সপ শপ জপ পপ 

মস্থরিক। মণুলাকার, কোমল, কিঞ্চিং অধিক উন্নত, স্থুল, চিন্ধণ ও বেদনা- 

যুক্ত) ইহাতে অত্যন্ত জর, মনোবিত্রম, চিত্তের চঞ্চলতা ও সন্তাপ, এইসমস্ত 

উপদ্রব উপস্থিত হর়। অস্থি ও মজ্জগত মসরিক! ক্ষুদ্রারুতি, গাত্রসমবর্ণ, কক্ষ) 

৷ চিড়ার তায় চেপ্টা ও কিঞ্চিৎ উন্নত) ইহাতে অত্যন্ত মোহ, বেদনা, চিত্তের 

| অস্থিরতা এবং মর্শস্থান ছিন্ন হওয়ার গ্ভার ও সর্বাঁঙ্গে ভ্রমর-দংশনের গ্তায় 
যন্ত্রণা হইয়া থাকে । শুক্রগত মশ্রিক চিক্কণ, সুক্ষ, অত্যন্ত বেদনাধুক্ত এবং 

দেখিতে পকৃতুল্য, কিন্তু বস্তুতঃ পর নহে। ইহাতে গাত্রে আর্দরবন্ত্র-আচ্ছাঁদনের 

্থায অনুভব, চিত্তের অস্থিরতা, মুচ্ছ।) দাহ ও মন্ততা, এইসকল উপদ্রব 

৷ লক্ষিত হয়। 

| দোষভেদে পিড়কার অবস্থ! ।-_দস্থরিকারোগে বাধুর আধিক্য 

৷ থাকিলে, পিড়কাদকল শ্তাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ, তীব্রবেদনাধুক্ত ও কঠিন হয়, 
ূ এবং বিলম্বে প|কিয়া থাকে । পির আধিক্যে স্ফোটকনমকল রক্ত, গীত, 

| বা কুষ্চবর্ণ এবং দাহ ও উগ্রবেদনাধুক্ত হয়) ইহা শীঘ্র পাকে । আরও, 
ৰ ইহার নহিত সন্দিস্থানে ও অস্থিসমূহে ভর্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প, চিত্তের অস্থি- 

বতা, ক্লান্তি, তালু, ওঠ ও জিহ্বার শোষ এবং তৃষ্চা ও অরুচি, এইসকল 

উপদ্রব উপস্থিত হয়। শ্লেম্সার আধিক্যে স্ফোটকসমুহ শ্বেতবর্ণ, চিকণ, অতি- 

শয় স্থল এবং কণ্ডু ও অল্পবোনাধুক্ত হয়) ইহা দীর্ঘকালে পাকে । ইহাতে 
ক্লাব, শরীরে আত্রবস্ত্-আচ্ছাদনের ন্যায় অনুভব, শিরোবেদনা, অঙ্গের 

| গুরুতা, বমনবেগ, অনুচিত নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলন্ত প্রহতি উপদ্রব দেখিতে পাওয়া 
| যায়। রক্তের আধিক্যে মলভেদ, অঙ্গমর্দ, দাহ, ভূষণ, অরুচি, মুখের পাঁক, 

ূ চক্ষুরু রক্তবর্ণতা, তীব্রবেগের সহিত দাঁরুণ জর এবং পিত্তজ-মস্ৃরিকাঁর অন্যান্য 

| লক্ষণ প্রকাশিত হয় । তিনদোষের আধিক্য থাকিলে, মনরিকা লালবর্ণ, চিড়ার 

ূ নায় চেপ্টা ও দধ্যভাঁগে নিম্ন এবং অত্যন্ত বেদনা ও সুগন্ধস্রাবযুক্ত হয়। ইহা 

বনুপরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং দীর্ঘকালে পাকিয়া থাকে । চন্দ নামক এক- 

প্রকার মহ্ুরিকা আছে; তাহাতে ক্রোধ, অরুচি, স্তন্তিতভাব, প্রলাপ ও 

চিত্তের অস্থিরত। প্রভৃতি উপদ্রবসকল উপস্থিত হয়। 

সাধ্যাসাধ্য |-_-এইসকল মস্থরিকার মধ্যে ত্রিদোষজ চ্খদল এবং 

মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রগত মনুরিকা অসাধ্য । আরও» যে মস্রিকার 

৯ টিঠিিটিরিা টিলা ািতা। 

শা এরা একি 
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ডি ২২৬ কবিরাজি-শিক্ষা ॥ তি 

কতকগুলি গ্রবালের ন্যায় রক্তবর্ণ, কতকগুলি জামফলের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ, কতকগুলি 

ব! তমাঁপফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাঁও অনাধ্যু । যে মস্থরিকারোগে কাঁস, 
হিক্কা, চিত্তের বিভ্রমতা ও অস্থিরতা) অতিকষ্টপ্রদ তীব্র জর, প্রলাপ, মুচ্ছাঃ তৃষ্ণা, 

দাহ, গাত্রঘূর্ণন, অতিনিদ্র| এবং মুখ নাসিক ও চক্ষু দিয়! রক্তশ্রাব, কণ্ঠে ঘর্ 
ঘর শব্দ ও অতিবেদনার সহিত শ্বাসনির্গম, এইসকল উপদ্রব প্রকাশিত হয়, 
তাহাও অসাধ্য বুঝিতে হইবে। মস্ুর্রিকা-রোগী অতিশন্ন তৃষ্ণার্ত ও অপতান 

কার্দি-ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, অথবা মুখ ব্যতিরেকে কেবল নাসিক! দিয়াই দীর্ঘশ্বাস 

ত্যাগ করিলে, তাহার মৃত্যু ঘটিয়। থাকে । 
_. আরোগ্যান্তে শোথ.।--মস্ছরিকা-নিবৃত্তির পরে কাহারও কাহারও 
কনুইয়ে, হাতের কজিতে ও স্বন্ধদেশে শোঁথ হইতে দেখা যাঁয়। তাহা অতিশয় 

কষ্টদায়ক ও দুশ্চিকিতস্ত | 

পেস 

চিকিৎসা ।_ভাম ও বদত্ত রোগে অধিক কুক্ষক্রিয়া বা অধিক লীতল- 
ক্রিয়। কর্তব্য নহে। অধিক রুক্ষক্রিয়! করিলে, পিড়কাসকল ভালরপে প্রকাশিত | 

হইতে পায় না, তজ্জন্য পীড়া কষ্টদায়ক হয়; আবার অধিক শীতলব্রিয়াদ্বারাও 7 
সর্দি, কাসি প্রভৃতি বদ্ধিত হইয়৷ অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয় থাকে । পিড়কা সম্পূর্ণরূপে 
উদ্গত না হইলে, কীচাহরিদ্রার রস, তেলাকিঁচাঁর পাঁতাঁর রস, বা শতমুলীর রস, 
মাঁথনের সহিত মিশ্রিত করিয়! গাত্রে মর্দন করিবে; এই অবস্থায় তুলসীপত্রের 

রসের সহিত যমানি বাটিয়া মর্দন করিলেও উপকার হয়। গীড়ার প্রথম অবস্থায় | 
মেথীভিজান জল, কুড় ও বাঁবুইতুলসীর কাথ ; কিংবা কুড়, বাবুইতুলসী, পানার' 
শিকড় ও মাণকচুর শিকড়ের কাঁথ সেবন করান ব্যবহার আছে । হামরোগীকে 
বচ, ঘ্বৃত, বাঁশের নীল, বব, বাসকমূল, কার্পাস-বীজ, ব্রহ্মীণাক, তুলসীপাতা, 

আপাং ও লাক্ষা এইসকল দ্রব্যের ধুপ প্রদান করা উচিত। সর্দি ও কাঁসি 
থাকিলে বষ্টিমধুর কাথেব্ সহিত মকরধবজ বা লক্গীবিলান সেবন করাইবে। 

প্রথম অবস্থা চিকিৎসা ।-_মহ্গরিকাঁর প্রথমাবস্থায় কণ্টাকুস্তারু, 
অর্থাৎ কুমুরিয়া নামক লতার কাথের সহিত % দুই আন! হিং মিশ্রিত করিয়া 
পাঁন করাইবে। স্ুপারীর মূল, নাটাকরঞ্জের মূল, গোক্ষুরীমূল, অথবা অনস্থমু্া, 
জলের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। বাঁতজ-মস্থরিকায় দশনুল, বাঁমক, দার 

1 হুরিজ্রা। বেণামুল, হুরাঁলভা, গুলঞ্চ ধনে ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের কাথ পাঁন 

কি 



রর 4 রোমান্তী ও মসুরিকা। ২২৭ 

করাইবে এবং মগ্রিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও বজ্ঞডুমুরের ছাল, এই সকল 

ূ ভ্রব্যের প্রলেপ দিবে। এই মস্থরিকা পাঁকিবার উপক্রম হইলে, গুল, বষ্টিমধু, 
ূ ণ রান্না, বৃহৎ পঞ্চমূল, রক্তচন্দন, গান্তারীফল, বেড়েলামূল ও বৈচিমূল, এইসকল 

| দ্রব্যের ক্কাথ; অথবা গুলঞ্চ, ঘষ্টিমধূ, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল ও দীঁড়িম, এইসকল 

| দ্রব্যের ক্কাথ সেবন করাইবে। পিতৃজ-মস্থরিকায় নিমছাল, ক্ষেৎপাঁপড়া, আঁক- 

| । নাঁদী, পটোলপত্র, চন্দনঃ উর বেণীমূল, কট্কী, আমলকী, বাঁদকছাল 

ূ ও ছুরালভা, ইহাদের কাথ শীতল হইলে, তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়! পান 

| | করাইবে। শিরীষ, বজ্জডুমুর, অশ্ব, চাঁল্তা ও বট, ইহাদের ছাল, শীতলজল- 

সহ বাঁটিয়। ও ঘ্বতমিশ্রিত করিয়া প্রচ্লপ দিলে, পিভ্তজ-মঙগরিকার ব্রণ ও দাহ 

বিনষ্ট হয়। কফজ-মস্থরিকাঁয় বাসক, মুত, চিরাতী, ভ্রিফলা, ইন্দ্রযব, ছুরালভা, 

' পটোলপন্র ও নিমছাল, ইছাদের ক্াথ পান করাইবে ; এবং শিরীষছাঁল, যজ্ঞ- 

ডুমুরের ছাল, খদির ও নিমপাতা বাটির। প্রলেপ দিবে । গুড়ের সহিত কুলচুর্ণ 

সেবন করিলে, দকলপ্রকার মন্ুরিকাই সত্বর পাকিয়া উঠে । পটোলপত্র, গুলঞ্চ, 
/ মুতা, বাসকছাঁল, হুরালন্ভ।, চিরাতা, নিমহাঁল, কটুকা ও ক্ষে২পাগড়া, ইহাদের 

কাথ নেবন করিলে, অপরু বশন্ত পাকিয়া উঠে এবং পক বসন্ত শীঘ্র শু হইব! এ 

যায়। ইহাঁদ্ারা জরেরও বিশেষ উপকার হয়। দাহশান্তির জন্ত কলমীশাকের 

রস গাজে মাখান বিশেষ উপকারক। 

পুয-নিবারণোপায় ।--মস্থরিকা হইতে অধিক পুর নির্গত হইলে, - 
। বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাঁকুড় ও বকুলের ছালচুর্ণ ক্ষতস্থানের উপর-ছড়াইয়া_ 

| | দিবে। বিলঘুটের ছাই অথবা গোঁবরের কুক্মচূর্ণ ছড়াইয়। দিলেও শীন্র ক্ষত শু 

ৰ হয়। এই অবস্থান ক্ষতনাশক অন্তান্ত উইষ্ধও প্রয়োগ করা যান্ধ। বসন্তে ক্রিমির 
র উৎপত্তি নিবারণজন্ত সরলকাষ্ট, ধুনা, দেবদারু, চন্দন ও গুগগুলু প্রভৃতির ধূম 

দেওয়া! আঁবশ্তক। মস্থরিকা একবার বহির্থত হইয়। হঠাৎ বিলীন হইলে অর্থাৎ 

মিলাইয়! গেলে, নিম্বাদি ও কাঞ্চনাদি কাঁথ পান করাইবে। বসন্তরোগীকে খদির- 
কাষ্ট ও চালতাপাতার ক্কাথঘ্বার৷ শৌচাদি করাঁন উপকাঁরক । 

 চক্ষুজাত বসন্ত-চকিৎস। ।-_চক্ষুর মধ্যে বসন্ত হইলে, গড়গড়ের 
বা গোরক্ষ-চাকুলে ও যষ্টিমধুর কাথদ্বারা চক্ষুদ্বয় সেচন করিবে। যষ্টিমধু, 

। ভিফলা' মূর্ববামূল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীললুদী, বেণামুল, লোধ ও 

টং | রী 

স্পীকার শিিীশাীপীীশিিশ শিিশিপীশিিশ শী সী পিপ স্পেস 
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| মঞ্তিষ্ঠা এইসকল দ্রব্যের ক্কাথদার! চক্ষুদ্বয় সেচন করিলেও, চক্ুর্মধ্যস্থ বসন্ত । 
নিবারিত হয়। ঃ 

উপদ্রবের চিকিৎসা ।--এই রোগে অরুচি থাঁকিলে, অক্পদাঁড়িমের : 
রলযুক্ত যৃষ পান এবং খদিরকাষ্ঠ ও পিক়্াশালের কাথ শীতল করিয়া পান করিলে | 

বিশেষ উপকার হয়। মুখরোঁগ বা করোঁগ থাঁকিলেঃ জাতীপত্র, মঞ্রিষ্ঠা, দাঁরু- 

হরিদ্রা, স্ুপাঁরী, শমীছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া 
কবল করিবে। মধুর সহিত পিপুলচুর্ণ ও হরীতকী-চুর্ণ লেহন করিলে, মুখ ও' 

কণ্ের শুদ্ধি হইয়া থাকে। 

উষণাঁদি-চুর্ণ, সর্ববতোভদ্ররস, ইন্দুকলা বটিকা ও এলা ্যরিষ্ট প্রভৃতি ওষধ, 
হাম ও বসম্তরোগে অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক । বমস্ত- 

নিবারণের পরে ডাবের বা নারিকেলের জল গাঁত্রে মাথিলে, বসন্তের দাগ শীন্ত ৃ 
বিলীন হইয়া যায়। 

পথ্যাপথ্য ।--রোগের প্রথমাবস্তায় ক্ষধানুসাঁরে দুপ্ধসাণ্ড, ব1 দুপ্ধ-বালি 

প্রভৃতি লঘুপথ্য আহার করিতে দিবে। পরে ক্ষ্ধাবৃদ্ধি অন্গসারে এবং জরাদির 

অবস্থা বিবেচনা ক্রিয়া অন্নপ্রভৃতিও আহার করিতে দেওয়া বায়। পটোঁল, 

বেগুন, কাচকল! ও ডুমুর প্রভৃতি তরকারী এবং বেদীনা, কিস্মিস্ কমল 

নেবু ও আনারস প্রভৃতি ফল স্থপথ্য । গাত্রে সর্বদা মোটা কাপড় রাখা উচিত । 
বাসগৃহখানি প্রশস্ত এবং পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক । 

নিষিদ্ধ কম্্স ।-৮-মতশ্ত” মাংস, উষ্ণবীধ্য, তীক্ষ এবং গুরুপাক দ্রব্য, 

এইসকল পদার্থ ভোজন, তৈলমর্দিন ও বাযুসেবন এই পীড়ায় বিশেবরূপে নিষিদ্ধ । 

বসন্ত অতিশয় সংক্রামক ব্যাধি) এইজন্। বসন্তরোগীর নিকট হইতে সর্বদা দূরে 

থাক! আবশ্যক । 

সংক্রামকতার প্রতিরোধ |-_-এই গীড়ার আক্রমণ হইতে উদ্ধার 

পাঁইবার জন্ত টীক। লওয়। আবশ্তক। কণ্টকারীর শিকড় ও মরিচ সমভাগে 

জলসহ বাঁটিয়া | চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে, বসন্তের আক্রমণ নিবাঁরিত 

হয়। শ্ত্রীজৌকে বামপার্থে এবং পুরুষে দক্সিণপার্থে হবীতকী-বীজ ধারণ করিলে; 

বসস্তের আক্রমণ-ভয় অনেকট। নিবারিত হইয়া! থাকে । 
সপ আস 

০ ৮ ৯৯ পপীপপাপী শিপ বাপ ০54 আর আপ পা 
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১ 

| ৰ 
ূ অজগাল্বকাদি।-__বানকপিগের শরীরে মুগকন-থের হ্যা আকৃতি- 

বিশিঞ্, চিকন, গান্রলববর্শ, গষ্কব 'গঁট গাঁ , ও বে'নাশৃন্ একগ্রকাত 

পিড়কা জন্মে; তাহাকে মঙ্জগ্থিক| বোগ কছে। ঘর ভ্ মধ্যস্থল। কঠন 7 

ও গাঁ গা বেদকল পিড়ক।, মাংনলন্থানে, উংপন ছা, ন্তাহকে যবপ্রখ্যা 

কহে। অবক্র, উন্নত, মগুল[কার, অন্নপুধধুক্ত এং “ন-শনিবিই পিডুকানঘুছ 

উৎপন্ন হইলে, তাঁহাকে অন্রালনী কনে । এই তিনপ্রকার ব্যাধি বাঁতশ্নেক্সহর। 

পকক-বজডুমুরের স্যার বর্ণাবশিষ্ট, দাহঘুক্ত, মগ্ডলাকীর ও বিণার্ণমুখ পিড়কার নাঁম 

বিবৃতা ; ইহা পিত্ত ব্যাধি । কচ্ছপের ন্যাক্ আরুতভিবিশিষ্ট, অতি কঠিন ও 

পাঁচ ছটা একন গ্রথিত বে পিড়কা জন্মে, তাহার নাম কচ্ছপিকা ) ইহাঁও বাঁত- 

্লেম্মজ। গ্রীবা, স্বন্ধ, হস্ত, পদ, সন্ধিস্ল ও মলদেশে বন্দীকের গ্তায় বহুশিখর- 
। যুক্ত যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বন্দীক কহে; ইহা 1হদোধজ ব্যাধি। প্রথমা- 

| 1 বন্থায় ইহার চিকিৎসা না হইলে, ইহা! ক্রমে বদ্ধিত, অগ্রভাগে উন্নত) বহুমুখবিশিষ্ট 
1 এবং শ্রাব ও বেদনাযুক্ত হইয়৷ উঠে। পদ্যাবীজকোঁষে পন্মধীজসমূহ যেরূপ 

র মগ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ মণ্ডলাকারে পিড়ক। উৎপন্ন হইলে, তাহাকে 

৷ | ইন্দরবিদ্ধা কহে। ইহা বাতিপোত্তক রোগ । মগ্ুলাকাঁরে উৎপন্ন, উন্নত, রক্ত- 

ূ বর্ণ বেদনাধুক্ত ও গোল গোল পিড়কাঁব্যাপ্ড ব্যাধিকে গর্দভিকা কহে? ইহাঁও 

! বাতপিত্তজ ব্যাধি। হনুতে অর্থাৎ চোরালের সন্ধিস্থলে বে বেদনাধুক্ত চিক্কণ শোথ 

জন্মে, তাহার নাম পাষাণগর্দভ ; ইহা বাতশ্লেম্সগ | কর্ণমধ্যে উগ্রবেদনাধুক্ত যে 
| ৰ পিড়ক1 উৎপন্ন হইব! অন্তর্ভাগে পাকিয়। উঠে, তাহাকে পনমিক1 কহে। বিসর্পের 

তায় ক্রমশঃ বিস্তৃতিশীল এবং দাহ ও জরধুক্ত যে খোথ উৎপন্ন হয়, তাহাঁকে 

1 | জালগর্দভ বা অগ্নিবাত কহে? ইহার উপরের চামড়া পাল! হয়.এবং ইহা প্রায়ই 
পাঁকে না, কদাচিৎ কোনটা পাকিয়। থাকে; এই রোগ পিত্ুজনিত। উগ্র 

| বেদনা ও জরযুক্ত যেসকল পিড়কা মন্তকে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ইরি- 
| বেদ্বিকা ) ইহ! ভ্রিদোষঙ্জ । পার্শ্ব বাহ, স্কন্ধ। ও কক্ষদেশে ( বগলে ), রুষ্ণ- 

| | বর্ণ ও বেদনাযুক্ত থে ক্ফোটক জন্মে, তাহাকে কক্ষা কহে? এবং শরীরের 

টন দি 

পো শপ 
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অন্তান্ত স্থানে ত্বকের উপর কক্ষার স্টায় স্ফোটক উৎপন্ন হইলে, তাহাকে গচ্ধ- 
মালা কহে) এই উভন্ন পীড়াই পিত্তজ। কক্ষদেশে ( বগলে ) প্রদীপ্ত অঙ্গারের 

তায় একপ্রকার স্ফোটক জন্মে; তাভাতে চক্র বিদীণ হ্ইয়। যার, ভিতরে অত্যন্ত 
দাহ থাঁকে, এবং জবর ভর; এই রোগের নাম অগ্রিরোহিণী। ইহা ত্রিদোধজ 

ও অসাধ্য । ৭ সাত দিন ভইতে ১ পোনের দিনের মধো এই রোগে রোগীর 

মৃত্যু ঘটিবার সম্তাবদা। বাধু ও পিন্ত কর্তক নখের মাংস দূষিত হইলে, তাহা 
পাকিয়া! উঠে এবং অতিশয় দাঁহ হর। এই পীড়ার নান চিপ্ন; চলিত কথায় 

ইহাকে আন্বুহীরা” কহে। নখের দাংন অগ্প দূষিত হইয়া, প্রথমে নখের 
কোণ, পরে সমুদীক নথ নষ্ট বা কদর্ধ্য করলে, তাহাকে কুনথ ঝা “কুনী” 

কহে। পায়ের উপর অন্পশোথবুক্ত গাত্রসমবর্ণ ও অন্তখে পাঁকবিশি্ যে রোগ 

উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অন্গুশায়ী। কক্ষ ও বঙ্গাণ কুঁচকী) সন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ডের 

স্তার যে শোথ হয়, তাহার নাম বিদারিকা) ইহ] ভ্রিদোষভ । যে রোগে বাঁযু ও 

কফকর্ভৃক, মাংসু, শিরা আষু ও মেদ: তু ৩ হইয়া, প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থি 
উৎপূন্ন হুর, পরে সেইসুকল, রা টা তাা ভইতে বা? 

মস 

পর সাজা পা জা পা পপ 

রা উনিও পু এ তাহাকে শর্করার 

কহে। এ অর্ধ,দস্থ শির! হইতে দুর্গন্ধ, পুচ ও ননধবর্ণবিশিষ্ট শ্রাব হইতে দেখা 
যাক, কখন বা সহসা রক্ভন্নাবও ভইয়! থাঁকে। 

পাদদারি প্রভৃতি ।__যেসকল ব্যন্ভি সর্বদ। পদত্রজে 'অধিক ভ্রমণ, 

করে, তাহারে পদঘ্য় রক্ষ হইয়৷ ফাটিয়া বার) ইহাকে পাদদারি কহে। কাকর | 

বা কণ্টকাদিঘারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে, পদতলে কুল-আঁটির স্যার যে গ্রন্থি 
উৎপন্ন হয়, ভাহাকে কর বা “কুল-আটি” কহে। জলে বা কর্দিমে সর্ব পদ্য 
সিক্ত থাকিলে, অঙ্গুলিঘ্কের মধ্যভাগ অর্থাৎ আঙ্গুলের ফাঁক পচিয় যায়, এবং 

তাহাতে দাহ, চুলকানি ও বেদনা হয়; এই পীড়ার নাম অলসক বা৯“পাকুই*।, 
কুপিত বাধু ও পিত কেশমুলে উপস্থিত হইয়া, যদি মন্তকের কেশ উঠাইয়। ধু 
এবং ছুষ্ট শ্গেক্সা ও বক্তদ্বারা সেইসমস্ত লোমকুপ রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা, হই 
পুনরায় সেই স্থানে কেশ উঠিতে পায় না। এই পীড়ার নাম ইসজনগ্না রি 
চলিত কথায় ইহার নাম প্টাক*। কেশভৃমি কিন, কাজ ২ 

ী, 
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হইলে, তাহাকে দারণক রোগ কহে) চলিত-কথায় ইহার নাম প্রুক্ষী বা 

খুস্কী”। ইহা বাঁতশ্রেন্মজ ব্যাধি । মস্তকে বনুক্রেদযুক্ত বরণসমূহ উৎপন্ন হইলে, 

তাহাকে অরূংষিকা কহে। কফ, রক্ত ওক্রিমি হইতে. এই বোগ্র জন্মে । ক্রোধ 

শোক ও শ্রমাদি কারণে দেহজ উন্মা ও পিত্ত শিরোগত হইলে, কেশ্সকল 

অকালে প্রক্ষিয/ য়) তাঁহাকে গলিত কহে। যুবকদিগের মুখে শিমুলকীটার 
ম্যায় যেসকল পিড়কা- জন” অহাঁকে ঘুব!নপিড়ক] বা “বয়োত্রণ” কৃহে। কফ; 

বাষু ও রক্তের দোষে এই গীড়া উৎপন্ন হয়; অতিরিক্ত শুক্রব্যর হইতেও এই 

বৌগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ত্বকের উপর পদ্মকীটার ন্যায় কণ্টকাঁকীর্ণ, পাঁগুব্ণ, 

কণুযুক্ত ও গোলাকার যে মণ্ডন উৎপন্ন হয়, তাহাকে পদ্িনী কণ্টক বা পপন্প- 

কাটা” কহে; ইহ! বাতশ্রেম্মজ ব্যাধি । ত্বকের উপর মাষকলারের স্য।য় আকৃতি- 

বিশিষ্ট, কিঞিৎ উন্নত, কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনাশুন্ত যে একপ্রকার পিড়ক। জন্মে, 

তাহার নাম মাষক ; ইহ একপ্রকাঁর আচিল। বাধুপ্রকোপ জলন্ত এই গীড়া 

উৎপন্ন হয়। ত্কের উপর তিলের ন্যাপ আকৃতিবিশিষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ যে চিহ্ন 

প্রকাশিত হয়, তাহাকে তিলকালক বা! তিল কহে; ইহা তিদোষজ ব্যাধি। 

গাত্রে শ্তাঁব বা কুষ্ণবর্ণ, বেদনা শূন্ত ও মণ্ডুলাঁকাঁর যে চিহ্ন প্রকাঁশিত হয়, তাঁহার 

নাম স্টচ্ছ বা ভুলি, এই পীড়া প্রথমে বিন্দু বিন্দু আকারে উৎপন্ন হইয়া, ক্রমশঃ 

বহুস্থানে বিস্তৃত হইয়। পড়ে । ক্রোধ ও পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে বাষু ও পিত্্ 
কুপিত হইয়া, মুখে শ্ঠাববর্ণ, অনুন্নত ও বেদনাশৃন্য একপ্রকার মণ্ডলাঁকাঁর চিহ্ন 
উৎপাদন করে) তাহাঁকে মুখব্যঙ্গ বা মেচেশা কহে। এ মেচেতা অধিক কৃষণ- 

বর্ণ হইলে, তাহা নীলিক। নামে অভিহিত হয় । মুখ ব্যতীত অন্ান্ত অবয়বেও 

: নীলিকা হইতে দেখা যায়। 

1. পরিবন্তিকাঁদি | - গিজ অতিশয় মদ্দিত, পীড়িত, বা কোনরূপে আহত 
কুলে, লিজচর্ম্ দুষিত ও পরিবদ্ধিত হইয়া, লিঙ্গমণির অধোভাগে গ্রস্থিরূপে লঙ্ষিত 

নু টু এই গীড়ার নাম পরিবর্তিক। বা "মুদো” | ইহাতে বাষুর আধিক্য থাকিলে | 

এবং কফের আধিক্য থাকিলে ইহা কঠিন ও কগুযুক্ত হয়। সুঙসঘার- ; 
টভতিতে গমন বা অন্য কোন কারণে যদি.লিজচর্ম উল্টাইয় গিল্া' মুদি 

চি তাহাকে অবপাটিক। কছে। কুপিত বাস চ্ঙিচর্মে অবস্থিত হুইল, 

৪ ফর যায়না ) তাহাতে. অত্যন্ত বেদনা হয, মৃত্রন্গোতঃ রুদ্ধ হইয়া 

সাপ পপলাশপ 
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যায়, অথবা অতি সুঙ্ধারে মুত্র নির্গত হয়; ইহাকে নিকুদ্ধপ্রকাঁশ কহে । বেগ- 
ধারণাদি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া গুহ্দ্বারে অবস্থিত হইলে, গুহদ্বার সঙ্ধীর্ণ 
হইয়! যাঁয় সুতরাং সেই দ্বার দিয়া অতিকষ্টে মল নির্গত হয়) এই দুঃসাধ্য 

ব্যাধিকে সন্নিরুদ্ব-গুদ কহে। শিশুদিগের গুহাদেশস্থ মল-মুক্র-ঘর্মাদি ধুইয়া না 
দিলে, এ সমস্ত ক্রেদজন্য গুহদেশে কণ্, জন্মে) তাহা! চুলকাইলে শীন্র ক্ষত হইয়া 

| শীব নির্গত হয়; ইহাকে অহিপৃতনক রোগ কহে! মান বা গাত্রদার্জনাদি না 
করিলে অগ্ডকৌষস্থ ময়লা ঘর্শদ্বারা ক্লিন হইয়া, সেই স্থানে কও, উৎপাদন করে ) 

চুলকাইলে সেইসমস্ত কণ, নত হইয়া আব নির্গত হয়; ইহার নাম বৃষণকচ্টু। 
অতিশয় কুন্ছন বা অধিকমলভেদ জন্য রুক্ষ ও দুর্বল রোগীর গুরনাড়ী বহির্গত 
হইলে, তাহাঁকে গুদত্রংশ রোগ কহে। যে গীড়ায় শরীরের স্থানে স্থানে পাকিয়া 

ক্ষত হয়, ক্ষতের প্রীন্তভাঁগ রক্তবর্ণ হয় ঃ তাহাতে দাঁহ, কপ, তীরবেদনা ও জর 

হয়, তাহাকে বরাহদংস্্রক ব ববাহটাড় রোগ কহে। 

ক্ষুদ্ররোগ-চিকিৎসা1-_-অভগন্থিকা রোগে নৃতন-কণ্টকাঁরী গাছের 
কীটাদ্বারা পিড়কাঁগকল বিদ্ধ করিলে, ভাতা পংকিয়া সত্বর প্রশাঁমিত হয়। 

বাসকমূল ও রাখালশশ্ার হুল বাটিযা প্রলেপ দিলে অজগছ্িব1 গ্রশনিত হয়। 
অনুশয়ী রোগে কফজ-বিদ্রধির ন্যায় এবং বিবৃতা, ইন্্বৃদ্ধা, গদ্ঘভী, জালগর্দভ 

ইরিবেল্লিক ও গন্ধমালা রোগে পিত্ত-বিসর্পের হায় চিকিৎসা! করিবে । নীলগাছ 
ও পটোঁলমুল বাটিয়া ও ঘ্বৃতমিশ্িত করিয়া গুলেপ দিলে, ভালগ্দভ রোগের 

বেদনা প্রশমিত হয় । পুনঃ পুনঃ জোকাদিদ্বার! রক্তমোক্ষণ করিলে এবং শজিন।- 

মূলের ছাল ও দেব্দাঁরর প্রলেপ দিলে, বিদারক, পনসিকা ও কচ্ছপিক1 রোগ 

বিনষ্ট হয়। অন্ত্রানজী, যক্প্রথা। ও পাষাণগর্দভ রোগে প্রথমে স্বেদ দিরা, পরে 

মনছ্াঁল, দেবদার ও কুড়, এই তিনটা দ্রব্যের প্রলেপ দিবে ; এবং পাকিলে ব্রণ- 

রোঁগের স্ায় চিকিৎসা করিবে । পাষাণগর্দভ রোগে বহশ্রৈম্মিক শোথনাশক 

প্রজেপ উপকারী । বল্ীকরোগে শস্ত্র্ারা বল্মীক উৎপাটিত করিয়া, অগ্রিদ্বার! 

সেই স্থান পৌঁড়াইয়| দিবে; পরে মনঃশি1, হরিতাঁল) ভেলা, ছোট এলাইচ, 

অগুরু, রক্তচন্দন ও জাঁতীপত্র, ইহাদের ক্কের সহিত নিমের তৈল পাক করিয়া 

ক্ষতস্থানে সেই তৈল মর্দন করিবে । পাদদারি রোগে মোম, বসা, মজ্জা, ঘ্ৃত, 

ও যবঙ্গারহ্ার! ফাঁটাস্থানে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে । অথবা ধূনা ও সৈদ্ধবলবণের 
4৯ ্ 4৩৮ 
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চূর্ণ একত্র মধু, ঘ্ত ও তৈদলর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহাত্বারা পাঁদমাজ্জনা 

করিবে। অলক অর্থাৎ পাঁকুইরোঁগে কীজিতে কিছুক্ষণ পা ভিজাইয়া রাখিয়া, 

তৎপরে পটোঁলপত্র, নিমছাঁল, হীরাকস ও ত্রিফলা বাটিরা বারংবার প্রলেপ 

দিবে। ওলের উাঁটাঁর আঠা পাঁকুইরোগে রিশেষ উপকারী । মেদীপাতা ও 

হরিদ্রা একত্র বাটিয়া £হলেপ দিলে, পাকুই রোগ শীঘ্র নিবারিত হয়। কদর 

অর্থাৎ “কুল-জীটি” অন্তর্ধারা উদ্ধত করিয়া, তপ্ত-তৈল কিংবা অগ্রিছারা সেই 

স্থান দগ্ধ করিলেও উহা নিধা(রত হয়। চিগ্ন অর্থাৎ আল্গুলহাঁর| রোগে উর্ষণ 

জলসেক দিদা ছেদন করিবে এবং ক্ষতস্থানে ধুনাচুর্ণ বা বরণনাণক তৈল 

প্রয়োগ করিবে। একটা কৃষ্ণনৌহপানত্রে হবিড্রার রস ও হ্রীতকী একত্র ঘর্ষণ 

করিয়া, বারংবার তাহার গ্রলেপ দিলে, চিপ্নরোগের উপশম হয়। গান্তারীর 

সাতটী কোমলপন্র বে্টন করি বাধিয়। রাঁখিলে, চিগ্নরোগের সত্বর উপশম হইয়া 
থাকে । কুনথরোগে নখমবো সোহাগাঁচর্ণ প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে) অথবা সোহাগা 

ও হাঁপরদালী একত্র বাটিয়া, ভার প্রলেপ দিবে। পদ্মকণ্টক রোগে পদ্ম 

ডাটা পোড়াইসা। সে ক্ষীবের প্রলেপ পিবে ;) ভথবা নিমছাল ও সোদালপাত। 

বাটিয়া, পুনঃ পুনঃ তাহা মর্দন করিবে। নীলের শিকড় ও পটাঁলমূল বাটিয়া 

ও দ্বতমিশিত করিরা গ্রলেপ ধিলে» জুজগর্ধভ রোঁগের বেদনা নিবারিত হর। 

অহিপৃতনক বোঁগে ভ্রিফলা 'ও খদিবের ক্কাথদবার| ক্ষতস্তাঁন বারংবার ধৌত 

করিবে এবং ডানকুনি, রসাঁজন ও যষ্টিমধু, একত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিবে। 
গুদভ্রংশরোগে বহিগত গুদনাঁড়ীতে গব্য-বস! গভৃতি স্নেহপদার্থ মর্দন, করিয়া, ও 

নাড়ী ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিবে । গুহাদ্বারে 'ছদ্রযুক্ত একখও চন্মদ্ধারা কৌপীন 

বাঁধিয়া রাখিলে, সেই রোগে বিশেষ উপকার হয়। চীঙ্গেরীঘ্বত সেবন এবং মুষি- 
কাঁদ্য তৈল গুদনাড়ীতে ফর্দন করিলে, গুদত্রংশ রোগ নিবারিত হর়। পরিবন্ডিক 

রোগে পরিবর্তিত লিঙ্গচর্মে ঘৃত মাথাইয়া, সিদ্ধ-মাঁষকলাইদ্বারা স্বেদ দিবে। মাংস 

কোমল হইলে, লিঙ্গচন্মন বথাস্থানে সন্নবেশিত করিয়!, ঈষদুষ্ মাংসের প্রলেপ 

দিবে । অবপাটিকা রোগেও পরিবন্তিকার স্তায় সমস্ত চিকিৎসা কর্তব্য । 

নিরুদ্ব-গ্রকাশরোগে স্বর্ণ€লীহাদিনিশ্মিত ছিদ্দরযুক্ত নল, দ্বৃতাদিদ্বারা অভ্যক্ত 
ৃ করিয়া মূত্রমার্গে গ্রবেশ করাইয়া মূত্র নিঃসারিত করিবে) মুত্দ্ধার বিস্থৃত 

নি 
করিবার জন্ক প্রতি তিন দিন অন্তর ক্রমশঃ এরূপ স্থুলতর নল প্রবেশ করান 

০ 
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আবশ্যক । ইংরাজিতে প্রর্ূপ নল প্রবেশ করানকে পক্যাথিটার পাশ” করা 
 কছে। সন্নিরদ্ধ-গুদরোগেও এরূপ নল প্রবেশ করান আবশ্তক। চর্মকীল, 
 মাষফক ও ডিলকালক শব্ত্র্রা উৎপাটিত করিয়া, ক্ষার বা অগ্নিদ্বার! সেই স্থান 
৷ দগ্ধ করিয়া দিবে। এরগুনালদ্বারা শঙ্ঘচুর্ণ ঘর্ষণ করিলে, অথবা সাঁপের খোলস 

ভস্ম করিয়া মেই ভঙম্দ ঘর্ষণ করিলে, মাঁষক রোগ বিনষ্ট হন । বুবানপিড়কা। 
নিবারণজন্ত লো, ধনে ও বচ ; কিংবা গোৌরোতিনা ও মরিচচুর্ণ ; অথব! শ্বেত- 

সপ, বচ, লোধ ও সৈদ্ধব-নবণ একত্র বাটিরা সুখে প্রলেপ দিবে? শিমুলগাছের 

| তাক্ষকাটা বা মনরে দাল হুদ্ধে বাটিয়। গ্রলেপ শিলেও  বুবানপিড়কা প্রশ- 

' মিত হয়। খেচেতা নিবারণের জন্গ রক্তচন্দন, নঞ্জিঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়নু, বটের 

নৃতন পএ 9 মুকুল এবং মন্রের দান এক বাটিয়া নুখে প্রলেপ দিবে। 

হখিদ্রান্য তৈল; কনক তৈল ও কুস্কুনাগ্-তৈল প্রভতি ব্যবহারে যুবানপিড়কা, 
ব্যঙ্গ ও নীিক প্রভৃতি পীড়। নিবারিত ভ্ইয়া থাঁকে । অন্ধংষিকা রোগে মস্তক 

মুণ্ডন করিয়া, নিমগাতার ক্কাথঘ্ার! ব্রণসমূহ ধোত করিবে এবং ঘোটকের বিষ্ঠার 

রস ও সৈন্ধব-লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়! প্রলেপ দিবে; অথবা পুরাতন সর্ষপ 

খৈল ও কুকুটের বিষ্ঠা একত্র গোমৃত্রের সহিত ঝাটিয়া প্রলেপ দিবে । দ্বিহরিদ্রান্ধ 
তৈল এই রোঁগে বিশেষ উপকারক | দুথর খুষ্কি নিবারণৃজন্ত কোঁদোধান্তের 

খড় দখ্ধ করিয়া, জলে গুদ্তে হইবে; পরে সেই- ক্ষারজলদ্বারা মস্তক ধৌত 

করিবে এবং নীলশ্বপার কেশব, বষ্টিমধু, ভিল_ ও আমলকী, এইসকল দ্রব্যের 

প্রপেপ দিবে। ত্রিফলাগ্য-তৈল ও বঙ্চিতৈল এই রোগে বিশেষ উপকারক। 

ইন্ত্রলুপ্ত ব! টাকরোগে টাকস্থান স্থচীবেধদ্বারা, অথব! ডুমুর প্রভৃতির কর্কশ-পত্র 

ঘ্ষণৃদ্বারা ক্ষতবিক্ষত করিয়া, রক্তব্ণ-কুঁচফুল  ঝাটিযা বে॥ ছাগছুগ্চ 
রসাঁঞ্জন ও পুটদগ্ধ হস্তিদন্তভম্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, টাকন্থানে প্রলেপ দিলে 

কেশ উৎপন্ন হয়। টাকস্থানে পেঁয়াজের রস মর্দন করিলে, অথবা! কেগুরের, 

রসের সহিত. মেষরোমতস্ম মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে? শীপ্ কেশ উদগত হয়। ; 

নহাগ্ভ-তৈল, মালতাঞ্-তৈল ও যষ্টিনধবাগ্য-তৈল টাকরোগে প্রয়োগ করিবে। 
পালিত্যরোগ বিনাশের জন্ত অর্থাৎ শুরু কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করিবার জন্ত ত্রিফলা, | 

নীল্রৃক্ষের পত্র, লৌহ ও ভীমরাজ প্রত্যেক মমভাগঃ এইসকল দ্রব্য পুনঃ | 
| পুনঃ ছাগমূত্রের ভাবন! দিয়া, কেশে মাথাইবে। অথব! নীলশু দীফুল, ছুগ্ধের | 
এটি | রে 7 
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সহিত, একটা লৌহ্পাত্রে করিয়৷ একমাস গর্তমধ্যে নিহিত রাঁখিবে ; পরে 
তাহা কেশে মাথাইবে। মহানীল-তৈল এই রোগের শ্রেষ্ঠ ওষধ। কক্ষা, 

অগ্নিরোঁহিণী এবং ইবিবেশ্লিকা রোগে পৈস্ভিক-বিসর্পের ন্ভার চিকিৎসা করিতে 

হইবে । পনসিকা রোগে প্রথমে ম্বেদ দির, পরে মনছালি, কুড়, হরিদ্রা ও 

দেবদার; এইপকল দ্রব্যের প্রলেপ দিবে। ইহ পাকিয়া উঠিলে, শব প্রয়োগদ্ারা 

পুয়াদি নিঃসারিত করিয়া, ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। শর্করার্কর,দেব চিকিৎসা 

অর্ধ,দরোগেব স্যার কর্তব্য। ব্ষণকচ্ুরোগে ধূনা, বুদ” সৈন্ধব ও শেতনর্ধপ, 

এইসকল দ্রব্য একত্র পেবণ করিয়া মর্দন করিবে) এবং গামা ও অহিপুহন 
বোগের স্তায় চিকিতসা করিতে হইবে । ' মুরিচাদতৈল_গুভৃতি ক্ষত-নিবারক 

তৈল ও মলম ব্যবহারেও এ রোগ 1নবারিহ হর । অহিপুতন রোগে হিরাকস, 

গোরোচন!) তু'ঠে, হরিণ ও রসাঞ্গন, এইসমন্ত দ্রব্য, কাজির সহিত পেষণ 

করিয়া, প্রলেপ দিবে। শুকবদংস্রকরোগে ইবিদ্রাঃ ও ভীমরাঁজের মুল, শীতল- 

জলের সহিত বাঁটিয়া, গব্যঘুতের মভিত সেবন করাইবে। বিসর্পরোগের স্ায় 
অন্যান্ত চিকিৎসাও উহাতে আবশ্তীক 1 ন্চ্ছ "অর্থাৎ ছুলিবোগে সোহাগাঁর খই 

ও শ্বেতচন্দন, অথবা সোহাগার খই ও মধু, একত্র গিশ্রিত করিরা মপ্দিন করিবে। 

শেকোবিষ, পুরাতন তেঁতুলের জলের সহিত) অথবা মুলার বীজ, পচা দধির 

সহিত ; কিংবা হরিতাঁল নেবুর সহিত বীটিয়া ১০।১৫ দিন প্রলেপ দিলেই 

্চ্ছ (ছুলি) রোগ নিবারিত হয়। সিখ্মরোগোক্ত অন্তান্ত প্রলেপও ইহাতে 

প্রয়োগ কর! বায়। সপ্তচ্ছদাদি তৈল, কুস্কুমাদি ঘৃত 'ও সহচর ঘ্বৃতঃ ছুলি প্রভৃতি 

রোগের উৎকৃষ্ট বধ । 

ক্ষুদ্ররোগাধিকারোক্ত পীড়াঁদমূহের চিকিৎসা! অতিসজ্জেপে লিখিত হইল । 
এইসমন্ত চিকিৎসা ব্যতীত রোগের দোষ ও অবস্থাবিশেষাদি বিবেচনা করিয়া, 

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক অন্তান্ত ওষধও ইহাতে প্র্নোগ করিবেন । 

পথ্যাপথ্য | -_ পীড়াবিশেষের দোৰ ও দৃষ্য বিবেচন| করিয়া, সেই সেই 
দোষের উপশনকাঁরক পথ্য সেবন এবং সেই সেই দোষবর্ধক অপথ্যসমুহের 

পরিবর্জন করিতে হইবে। 

১ চি 
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মুখরোগ। 
গার (6 গতর উজ 

মুখরোগ, লতা ও নিদান এও, দত্তবেষ্ট দন্ত, জিহ্বা, তালু ও 

কণ গুভৃতি সুখ+ধ্যস্থ অবয়বে যেনকল গীড়া উৎপন্ন হয় তাঁহাকে মুখরোগ কহে । 

জলাভূমিজাত জীবের মাংস, মংস্ত, ক্ষীর ও দধি প্রভৃতি দ্রব্য অতিরিক্ত ভোজন 

করিলে, বাতাঁদি দোষত্রয় কুপিত হইর| মুখরোৌগ উৎপাঁদন করে। অধিকাংশ 

মুখরোগেই অন্তান্ত দোথের অপেক্ষা কফের প্রাধান্ত অধিক থাকে । 

ওষ্ঠগত-মুখরোগ, প্রকারভেদ ও লক্ষণ ।-__ওষ্গত মুখরোগের 
মধ্যে বাতজ-ওষরোগে ওগদ্য় কর্কশ, শ্রাববর্ণ, রুক্ষ, জড়বত, কুচীবেধের গ্তার 

বেদনাধুক্ত ও ফাঁটা ফাটা হর । পিত্বজ-ওভরোগে ওষদ্ধয় পীতবর্ণ এবং বেদনা, 

দাহ ও পাঁকযুক্ত পিড়কাঁদারা ব্যাপ্ত হয়। কদজ-ওঠরোগে ওগ্দ্বয় শীতল, 

শ্বেতাঁভ, গুরু, পিচ্ছিল কণুবুক্তঃ বেদনাশূন্ত এবং ত্বক্সমবর্ণ-পিড়কাদ্বারা ব্যাপ্ত 

হয়। : ভ্রিদোষভ-ওরোগে ওটদ্রয় অবস্থাবিশেষে কখন বা শ্বেতবর্ণ হয় এবং 

নানাবিধ পিড়কাব্যাপ্ত হইয়া থাকে । রক্তকোপজ-ওষ্রোগে, ওগ্দ্ধয় পখেজুর- 

বলের স্থায় ব্ণবিশিষ্ট পিড়কাদার। ব্যাপ্ত ও রক্তত্রাববুক্ত হয়। মাংসদোষজ- 

ওঠরোগে ওয্দ্বয় গুরু, স্থুল ও মাংসপিগ্ের স্তাক্স উন্নত হয় এবং ও প্রান্তদয়ে 

ক্রিমি জন্মিরা, ক্রমে তাহ] বদ্ধিত হইতে থাকে । দেদোজনিত-ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্ 

ভার, কণু্যুক্ত ও ্বতের উপরিশ্থ স্বচ্ছভাগের স্তায় বর্ণমক্ত হয়, আর ইহা হইতে 

সর্ববদ] নির্মল আব নিগত হইয়া থাকে। কোনরূপ আঘাতাদিদ্বারা ওঞরোগ 

উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তাহাতে ফাটিয়া যাওয়ার ভার বা কুঠারাঘাতের ভ্যান 

বেদন] হয়; পরে যেদোষ কুপিত হয়, সেই দোবের অন্তান্য লক্ষণও তাহাতে 

প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

দন্তবেষ্টগত মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ ।-_দস্তবেষ্টে অর্থাৎ 
দাঁতের মাড়িতে যেসকল রোগ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে শীতাদ নামক রোগে অকম্মাৎ 

দত্তবেষ্ট হইতে রক্তআাব হয় এবং দত্তমাংসসকল ক্রমশঃ পচিয়া ছরগন্ধ ক্েদধুক্ত, 

কুষ্বর্ণ ও কোমল হইয়া থসিয়! পড়ে। কফ ও রক্ত দূষিত হইয়া, এই রোগ 

তির 

সি 

এরা 
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উৎপাদন করে। ছুইটী বা তিনটা দাঁতের গোড়াঁর অত্যন্ত শোঁথ হইলে, তাহাকে 

| দত্তপুষ্নটক রোগ কহে। ইহা! কফ-রক্তজ ব্যাধি। যে পীড়া দ্তমূল হইতে । 
ক পুয়-রক্ত নির্গত হয়, তাহাকে দন্তবেষ্ট রোগ কহে । দন্তবেষ্টগত রক্তের দোষ | 
হইতে এই লীড়| উৎপন্ন হয়। কফ ও রক্তের ছুষ্টিজন্ত দাতের গোড়ায় রা 

দায়ক শোঁথ উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে লালা ক্ীৰ হইতে থাঁকে ; এই রোগের 

নাম শৌবির। বে রোগে দন্সসকল নড়িয়া! যার এবং তালু, দস্ত ও ওষ্ঠ 

ক্লেদযুক্ত হয়, তাঁহাকে মহাশৌষিৰ কহে) ইহা ত্রিদোষজনিত ও মারাত্মক 
রোগ। দন্তনাংস গলিত এবং তাহা হইতে রক্ত নিঃক্রত হইলে, তাঁহাকে. 

পরিদর কহে; ইহা রক্ত, পিত্ত ও কফের ছুগ্টি হইতে জন্মে। দন্তবেষ্টে দাহ 

ও পাক থাকিলে এবং তজ্জন্ত দস্তসকল পড়িয়া গেলে, ভাহাকে উপকুশ কহে; ূ 

| ইহা রক্ত-পিত্তজনিত পীড়া । দন্তবেষ্ট কোনরূপে ঘর্ষণ পাইলে, বদি তজ্জগ্ঠ 

প্রবল শোথ হয় ও দন্তসকল নড়িয়া যাঁয়, তাহা হইলে তাহাঁকে বৈদর্ত কহে, 

। ইহা অভিঘাতজ। বাঁদুর প্রকোপবশতঃ হনূকুরে প্রবলবাতনার সহিত যে 

1 একটা অধিক দত্ত উদগত হয়, তাহাকে থলীবদ্ধন কহে) দন্ত উদগত হওয়ার | 

পর আর ইহাতে কোন যন্ত্রণা থাকে না। অধিক বরসে-এই দাত উঠে বলির 

চলিত কথায় ইহাঁকে “আক্েল-দাত” কহে। কুপিত বাঁধু দন্ত আশ্রয় করিয়া, 

ক্রমে সেই দস্তকে বিষম ও বিকটক্বপে পরিণত করিলে, অর্থাৎ দাতের গঠনাদি 

কুৎসিত ও বিকৃত হইলে, তাহাকে করালরোগ কহে; ইহ অপাধ্য ব্যাধি। 

হনুকুহরস্থ শেষের দস্তমূলে অতিযন্ত্রণাদায়ক প্রবল পোথ হইরাঃ তাহা হইতে লাল! ৷ 

নির্গত হইলে, শাহাঁকে অধিনাঁংদ কহে; ইহা কফ । এইসমস্ত গীড়া ব্যতীত ! 

দন্তবেষ্টে নানাপ্রকার নাড়ীব্রণ ( নালী-ঘ! ) উৎপন্ন হয়। 

দস্তগত মুখরোগ 1--দস্তগত রোগসশুহের মধ্যে দালন নামক দস্ত- 

রোগে দন্তপকল বিদীর্ণ হইয়া! যাওয়ার গ্ভাঁর যাতনা হয়; ইহ! বাতজ রোগ। 

ক্রিমিদন্তক রোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হক্স এবং দন্তমূলে অতিশয় বেদনাদায়ক 

শোঁথ, তাহ! হইতে লালান্রাব ও অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য, এইলকল লক্ষণ ; 

লক্ষিত হয়। ইহাঁও বাতকোঁপজ ব্যাধি। ভঞ্জনক রোগে মুখ বক্র ও দত্ত 

তগ্ন হয়; ইহ! বাঝশ্লেক্সজ ব্যাধি। দন্তহ্যরোগে দন্তসমূহ শীত, উষ্ণ, বাছু ও 

অন্ষ্পর্শ সহ করিতে পারে না, অর্থাৎ এ মমন্ত স্পর্শে দীত শির্শির্ করে; ইহ) 

"স্পা রি পপ আপোস পা স্তর এ পাপ পা 
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বাত-পিস্ত্জ পীড়া । দন্তমাংস দুষিত হইয়!, মুখের ভিতরদিকে ও বাহিরদিকে 
দাহ ও বেদনাধুক্ত যে শোঁথ উৎপাদন করে, তাহাকে দন্তবিদ্রধি কহে।' এই 

| রোগে দত্তে মলোৎপত্তি ও দন্ত হইতে শ্রাব হইয়া থাকে ; বিদীর্ণ হইণে, ইহা 
| হইতে পূর-রক্ত নিঃশ্যত হয়। বাঁু ও পিতৃদ্বারা দত্তগত মল শোষিত হইয় 
কীকরের স্যায় খরস্পর্শ হইলে, তাহাকে দন্তশর্করা কহে। এ দস্তশর্করা ফাটিয়া 
গেলে, তাঁহার সহিত দত্তেরও কিয়দংশ ফাটিয়া যাঁয়; তখন তাহাকে কপাঁলিক। 
কহে। এই পীড়াঁয় ক্রমশঃ দন্তমকল পড়িয়া বায়। দুষ্ট রক্ত ও পিতৃদ্বারা কোন 

দন্ত দগ্ধবৎ বা শ্যাববর্ণ হইলে, তাহাকে শ্যাব্দন্ত কহে। 

জিহবাগত মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ |-_জিষ্কাগত রোগ- 
সমূহের মধো বায়ুজনিত জিহ্ব| “ফুটিত, রসান্বাদনে অসমর্থ এবং কণ্টকাকীর্ণ 

1 অর্থাৎ কাট! কাট! হয়। পৈত্তিক জিহ্বারোগে বক্তবর্ণ, দভজনক, ও দীর্থাকার 

কণ্টকসমূহদ্ারা৷ জিহবা আকীর্ণ হইয়া থাকে । শ্রেক্সজ জিহবারোগে জিহবা গুরু 

এবং শিমুলকাটার ন্যাঁয় মাংসাঙ্কুরবিশিষ্ট হয়। জিহ্বাতলে দূধিত কফ ও রক্তজন্ত 

দারুণ শোথ হইলে, তাহাকে অলঙদদ কহে। এই রোগ অত্যন্ত বদ্ধিত হইলে, 

জিহ্বামূল পাঁকিয়! উঠে এবং জিহ্বা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। ট্ররূপ দূষিত কফ ও 

রক্ত হইতে যে শোঁথ জিহ্বাতলে উৎপন্ন হইয়া! জিহ্বাঁকে উন্নত করিয়া 
রাখে এবং তাহাতে শোখ, দাহ, কণ্ড ও লালাশআ্রাব থাঁকিলে, তাহাকে 

উপজিহবা কহে। 

তালুগত মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ |--তালুগত মুখরোগ- 
সমূহের মধ্যে দুষ্টকফ ও দুষ্টরক্তদ্বারা তালুমূলে যে শোথ উৎপন্ন হয় এবং 

ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়! বায়ুপুর্ণ চশ্মপুটকের স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহাকে 
গলশুগ্গী কহে। এই রোগের সহিত তৃষ্ণা ও কাস উপদ্রব থাকে। কফ ও 
রক্ত কুপিত হইয়া, তালুমূলে বন-কাপাসের ফলের ন্াাঁয় আকুতিবিশ্ষ্ট এবং দাহ 

ও সুচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত যে শোথ উৎপাঁদন করে, তাহাকে তুণ্তীকেরী কহে; 

ইহা পাঁকিয়। থাকে । রক্তদুষ্টিজন্, রক্তবর্ণ, অনতিস্থল, জর ও তীব্রবেদন্মাযুক্ত 

বে শোথ তালুদেশে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম অঞ্রষ। শ্রেম্সপ্রকোপজন্ত তালুদেশে 

অল্পবেদনাধুক্ত এবং কচ্ছপের ন্যায় আরুতিবিশিষ্ট গোথ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া 
দীর্ঘকাঁলে বর্ধিত হয়) ইহাকে কচ্ছপরোগ কহে। রক্ত-গ্রকোপজন্ত তালুমধ্যে 
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মাংসাম্কুর উৎপন্ন হইলে, তাহাকে মাংসঘাত কহে। ইহাতে কোন বেদন। 

থাকে না। দুষিত কফ ও মেদঃকর্ভৃক তাঁলুদেশে বেদনাবিশি্ট বৌঁটাশৃন্ত কুলের | 
স্থায় শোথ হইলে, তাহাঁকে তালুপুঞ্ুট কহে। বে তালুরোগে তালুদেশ বারংধার ৰ 

গুষ্ধ হইতে থাকে, বিদীর্ণ হইয়া যাওয়ার হ্যা ঘাঁতন। হয় এবং যাহাতে 

রোগীর শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহাঁকে তালুশোৰ কহে, বাুপ্রকোপজন্য এই | 
রোগ উৎপন্ন হয়। পিস্তের অধিক প্রকৌপবশতঃ তাঁলুদেশ পাকিল্না উঠিলে, 
তাহাকে তালুপাক কছে। ৃ 

কঞগত-মুখরোগ, লক্ষণ ও প্রকারভেদ ।-_বাহু, পিত্ত ও কৰ 
এই তিন দোষের প্রকোপভন্ত বমধ্যেও নানাপ্রকার রোগ জন্মে; তাহার 

অধিকাংশই শন্ত্রসাঁধা এবং অসাধ্য । কঠরোগসমূহের মধ্যে রোহিণী ও অধিজিহব 
নামক ছুইটী রোগ ওষধ-প্রর়োগে আরোগ্য হইয়া থাকে । আমরা কেবল সেই 

ছুইটী রোগেরই লক্ষণাঁদি নির্দেশ করিতেছি । যে করোঁগে কুপিত দৌষকর্তৃক 
মাংস ও রক্ত দূষিত হইয়া, ডিহ্বার চতুদ্দিকে মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাকে 

রোহিণী কহে। এ সমস্ত মাংসাহ্কুর অধিক বদ্ধিত হইলে, ক্রমশঃ কঠরোধ হইয়া, 

রোগীর প্রাণবিনাঁশের সম্ভাবনা । জিহ্বার মুলদেশে ও উপরিভাগে, জিহ্বার 

অগ্রভাগের ন্যায় আকৃতিবিশ্ি যে শোথ উৎপন্ন হর, তাহাকে অধিজিহব কহে। 

পাঁকিলে, এই রোগ অসাধ্য হইয়া! থাকে। 

সর্ববসর-মুখরোগ |-__মুখের সমুদায় অংশে যে রোগ উৎপন্ন হয়, 

তাঁহাকে সর্ধসর-মুখরোগ কহে। বায়ুর আধিক্যে সমুদায় মুখমধ্যে সুচীবেধের 

হায় বেদনাধুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্ফোটক জন্মে। পিত্তীধিক্যে এসকল ম্ফোটক পীত- 

বর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে অত্যন্ত দাহ থাকে । শ্লেম্মাধিক্যে স্ফোটকসমুহে 

অল্প বেদন! ও চুলকানি থাঁকে এবং তাহার বর্ণ গাত্রের সমান হস্গ। 

ওষ্ঠগত-মুখরোগ চিকিৎসা |_বাতজ ওষ্টরোগে তৈল ঝ| দ্বতের 

সহিত মোম মিশ্রিত করিয়া! মদ্দন করিবে । লোবান, ধুনা, গুগৃগুলু, দেবদারু 

ও ষ্টিমধ, এইমকল দ্রব্যের চূর্ণ ধীরে ধীরে ওঠে ঘর্ষণ করিবে। মোম ও 
গুড়ের সহিত ধুনা, তৈল ঝ স্বৃত পাক করিয়া প্রলেপ দিলে, ওষ্ে স্থচীবেধবৎ 
বেদনা, কর্কশতা» ব্যথা ও পুয়-রক্তআাব নিবারিত হয়। পিভজ ওষরোগে 

তিক্রুপ্রব্য পান-ভোজন গ্রবং শীতল দ্রব্যের প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। পিত্ত- 
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বিদ্রধির শ্সায় ইহার চিকিৎসা করা আবগ্কক। কফজ ওঠরোগে ত্িকটু, সাঁচা- 

ক্ষার ও যবক্ষার, এই [তন দ্রব্যের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়। ওঠ্ঠে ঘর্ষণ করিবে । 

মেদোজনিত ওষ্রোগে অগ্নিতাপ উপকারক। তাহাতে প্রিয়নু, ভ্রিফলা ও লোধ, 

ইহাঁদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া ওষ্টে ঘর্ষণ করিবে। ও্টক্ষত নিবারণ জন্য ধূনাঃ 
গিরিমাটী, ধনে, ঘ্বত, সৈন্ধব ও মোঁম একত্র পাঁক করিয়া, তাহার প্রলেপ 

দিবে। জ্রিদোষজ ওগ্ভরে।গে যে দোষের অধিক প্রকোপ লক্ষিত হইবে, প্রথমে 

তাহারই চিকিৎসা করিয়া, পরে অন্যান্ত দোষের চিকিৎসা করিবে । পাকিলে, 

ব্রণরোগের হায় চিকিৎসা করিতে হইবে। 

দরন্তগত-মুখরোগ-চিকিসা |__ দস্তরোগসমূহের মধ্যে শীতাদ নামক 
রোগে শুঠ, সর্প ও ভ্রিফলা, ইহাদের ক্কাথঘ্বারা কবল করিবে। হীরাকস, 

লোধ, পিপুলঃ মনছাল, প্রিয়ঙ্কু ও তেজবল, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া 

প্রলেপ দ্বিলেঃ শ্রীতাদ রোগের মাংসপচন নিবারিত হয়। কুড়, দারুহরিদ্রা, 

লোধ, মুতা, বরাহক্রীন্তা, আকনাদী, চই ও হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণদারা 

দত্তবর্ষণ করিলে, রক্তআাব, কণ্ড ও ব্দেনা নিবারিত হয়। দন্তপুপ্প,ট রোঁগের 

প্রথম অবস্থার রক্তমোক্ষণ এবং মধুমিশ্রিত পঞ্চলবণ ও যবক্ষার-চুর্ণের ঘর্ষণ 
উপকারক | চলদন্ত রোগে বট ও অশ্বখ প্রভৃতি ন্নীরিবৃক্ষের ক্কাথের, অথবা 

নীলঝাটীর কাথের কবল করিবে এবং কীাচাঁবকুলফল চব্ধণ করিবে। দত্ত- 

তোদ ও দত্তহর্য বোগে তেলাঁদি বায়ুনাশক দ্রব্যের কবল করিবে । বকুল- 

ছালের কাঁথের কবল এবং পিপুলচুর্ণ, ঘ্বৃত ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া মুখে 
ধারণ করিলে, দন্তশূল প্রশমিত হর। দন্তবেষ্ট রোগে রক্তমোক্ষণ ; বট ও 

অশ্বথার্দি বৃক্ষের ক্কাথে ঘ্বৃত, মধু ও চিন প্রক্গেপ দিরা তাহার কবলগ্রহণ ) এবং 

লোধ, রক্তচন্দন, বষ্িমধু ও লান্দা, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া, ধীরে ধীরে 

তাহার ঘর্ষণ বিশেষ উপকারক। শৈশির রোগে রক্তমোক্ষণ, বটাদির কাথের 

গও্,ষধারণ এবং লোঁধ, মুত! ও রসাঞ্জন, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার 
প্রলেপ দিবে । শ্রাতাদ রোগের স্যায় পরিদর ও উপকুশ রোগের চিকিৎসা 

করা আবশ্যক । উপকুশ রোঁগে পিপুলঃ শ্বেতসর্ষপ, শুঠ ও হিজলফল, এই 

সকল দ্রব্য উ্ঞ্জলে মর্দন করিয়া তাহার কবল করিবে। দস্তবৈদর্ত, অধিদত্ত, 

অধিমাংস ও শুধিররোগ শন্্সাধ্য। দস্তনালীরোগে যে দস্তে :নালী হয়, সেই 
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দ্তটা ট্ৎপাঁটন করিবে) কিন্ত উপর পাটার দস্তে হইলে, তহা উংপাঁটন কর 
উচিত, নহে। জাতীপত্র, ম্দনফল, কট্ুকী. ও. বৈচিমূল, ইছাদের, ক্কাথ, মুখে 
ধারণ করিবে, এবং লোধ, থদির, মঞ্রিষ্ঠা ও. যষ্িমধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত 
তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল প্রয়োগ করিলে, দস্তনালী প্রশমিত হয়|... দত্ত- 

শর্করা রোগে, দস্তমূলের কোন হানি না হয়, এক্সপভাবে তাহা! ছেদন করিয়া, 

সেইস্থানে মধুমিশিত লাক্ষাচ্র্ণ ঘর্ষণ করিবে। কপালিকা৷ রোগে দন্তহ্ষের স্থায় 
চিকিৎসা করিবে। ক্রিমিদন্তক রোগে হিং গরম করিয়! প্রলেপ দিবে। বৃহতী, 

কুকৃশিম!, এরওমূল ও কণ্টকারীর কাথের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া,, তাহার 
গণ্ডষ ধারণ করিবে । দ্রোণপুষ্পের ( গলঘসিয়ার ) রস, সমুদ্রফেন? মধু ও তৈল, 
একজ্র মিশ্রিত করিয়া, তাঁহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, দ্ীতের পোক। নষ্ট হয়। 

মনসাসিজের শিকড় চর্ববণ করিয়।৷ দস্তে চাঁপিয়। রাখলে, দাতের পোকা পড়িয়া ৷ 

যায়। কীকড়ার পা বাটিয়া দত্তে প্রলেপ দিলে, নিদ্রাকালে দত্তের কড়মড় শব্ধ | 
নিবারিত হয়। অথবা কাকড়ার একখানি পা, গব্যছপ্ধের সহিত পাক করিয়া | 
দুগ্ধ ঘন হইলে, তাহা! শয়নের পূর্ব্বে পদছয়ে লেপন করিবে) ইহাদ্ার৷ দস্তশবৰ ূ 
নিবারিত হয় দন্তরোগাশনিচুর্ণ ও দশনসংস্কারচূর্ণ প্রভৃতি দন্তনংশোধক ওঁষধ | 

বাবতীয় দত্তরোগে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিবে। ূ 

জিহ্বাগত-মুখরোগ-চিকিৎসা ।--বাযুজনিত জিহ্বারোগে বাঁতজ, 
ওষ্ঠরোগের স্তার চিকিৎসা কর্তব্য ; পৈত্ভিক-জিহ্বারোগে ডুমুর প্রত্তির কর্কশ- | 

পত্রাদিদ্বারা ভিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে; পরে শতমুলী, গুলঞণ) । 
ভূমিকুম্মাও, মুগাণী, মাষাণী, অশ্বগন্ধা, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পর্নকাষ্ট, ; 
পুগ্ুরীয়ঃ বেড়েলা, পীতবেড়েলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের ৃ  

চূর্ণ জিহ্বায়্ ঘর্ষণ করিবে এবং এইসকল দ্রব্যের কবাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহার | | 
কবল করিবে। শ্লৈম্মিক-জিহবারৌগেও এইন্ধপ কর্কশপত্রের ঘর্ষণাদি দ্বারা, 
রক্তমোক্ষণ করা আবন্তক 7 তৎপরে পিপুল, পিপুলমূল» চই, চিতামূল, শুঠ, | 

মরিচ, গজপিগ্ললী, রেণুক!, বড়এলাঁচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনার্দি, জীরা, সর্ষপ, 

স্পা শশা তিশা কী ক পাশপাশি পপ সপ অ ৮০০০০০৬ 

ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটা, মূর্ববামূল, আতইচ, যব, বিড়ঙ্গ ও সৈম্ধব-লৰণের 

কব্জ ধারণ করিবে। মাপভন্্, সৈম্ধব-লবণ ও 'তৈল একঅ মিজির্ভটি করিয়া 

জিজ্বায় ঘর্ষণ, এবং জামীর নেবু গ্রতৃতি অক্নদ্রব্যের কেশর কিঞ্চিৎ মীজের 
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| আঠার লহিত মিশ্রিত করিয়া চর্বণ করিলে, জিহ্বার জড়তা নিবারিত হয়। 
| উপজিহ্বরোগে কর্কশপত্রাদিত্বারা৷ জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে যবক্ষার ঘর্ষণ 

করিবে; অথব৷ ত্রিকটু, হরীতকী ও চিতামুল, ইহাদের চূর্ণ ঘর্ষণ করিবে। 
এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাঁক করিয়া, সেই তৈল ব্যবহার করিলেও উপ- 

জিহ্বরোগ প্রশমিত হয়। 

তালুরোগ চিকিৎসা !-প্রার় সমুদ্ায় তালুরোগই অস্ত্রচিকিৎসা- 
সাধ্য। ততল্গধ্যে গলগুঠী নামক তালুরোগে সেফালিকার মূল চর্বণ করিলে, 
অথব! বব, আতইচ, আকনাদি, রাঙ্সা, কটুকী ও নিমছাল, ইহাদের কাথের 
কবল করিলে, তাহ। প্রশমিত হইয়া থাকে। 

কঞরোগ-চিকিৎুসা ।-_-বাতজ-রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া, 

তাহাতে লবণ-ঘর্ষণ এবং ঈষদুষ্চ তৈলের কবলধারণ হিতকর। পৈত্বিক- 
রোঁহণী রোগে রক্তচন্দমন, চিনি ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিবে ; এবং 
্রাক্ষা! ও ফলসার কাথের কবল করিবে। গ্লৈম্মিক-রোহিণী রোগে ঝুল ও 

1 কষুকীচুর্ণ ঘর্ষণ করিবে) এবং অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দত্তী ও সৈদ্ধব, ইহাদের 
সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্ত লইবে ও কবল করিবে । রক্তজ- 

রোহিণীতে পৈত্তিক-রোক্ণীরোগের ন্তায় চিকিৎসা করিবে । অধিজিহবরোগে 
উপজিহ্বরোগের ন্যায় চিকিৎসা কর্তব্য। শুঠ ও মরিচ প্রভৃতি তীক্ষুত্রব্য 
এবং লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ঘর্ষণ করিলে, অধিজিহ্বরোগের শাস্তি হয়। কালকচুর্ণ, 
পীতকচুর্ণ, ক্ষারগুড়িকা ও যবক্ষারাদি গুটী প্রভৃতি উঁষধ বাবারে যাবতীয় 
কণ্ঠরোগেরই শান্তি হয়। 

৬ সর্বসর-মুখরোঁগ-চিকিৎস৷ -_মকলপ্রকার মুখবরোঁগে পটোলপত্র, 

নিমপত্র, জামপত্র, আমপন্ত্র ও মাঁলতীগত্র এই পঞ্চপত্রের কাথদারা কবল 

করিবে। জাতীপন্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরাঁলভা, দারুহরিদ্রা' ও ভ্রিফলা, ইহার্দের 
কাথ শীতল হইলে, তাহার দহিত মধুমিশ্রিত করিয়া কবল করিবে; ইহাদারা 
সুখপাক বিনষ্ট হয়। পিপুল, জীরাঃ কুড় ও ইন্দ্রধব, ইহাদের চূর্ণ ধারণ করিলে, 
মুখপাক, এবং মুখের ব্রণ, ক্লে ও হুর্গন্ধ প্রশমিত হয়। সপগুচ্ছদাঁদি ও পটোলাদি. 
ক্কাথ, ধইদিরবটিকা ও বৃহৎ খদিরবটিকা প্রত্থৃতি উধধ এবং বকুলাগ্ি প্রভৃতি তৈল 

সর্বপ্রকার মুখরোগেই বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করা উচিত। 

“ পিরিনীরিনাটিিিটিউটিিনািরি রীতি, 



চি সি কর্ণরোগ। ২৪৩ 

পথ্যাপথ্য ।--.রোগবিশেষে 'দৌষবিশেষের আধিক্য. বিবেচনা করিয়া) 
সেই সেই দৌষনাশক পথ্য ব্যবহার করিতে হুইবে। সাধারণতঃ কফনাঁণক 
ট্রব্মাত্রই মুখরোগে বিশেষ উপকারক। 

নিষিদ্ধ কন্ম ।--মুখরোগমাত্রেই অন্নদ্রব্য, মস্ত, জলাভূমিজাত জীবের 
ংস, দি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই ও কঠিনদ্রব্য ভোঁজন, অধোমুখে শয়ন, দিবানিদ্র! 

এবং দস্তকাষ্ঠদ্বারা মুখধাবন 'মহিতকর। 

কর্ণরোগ। 
সত (0 উজ 

নামভেদ ও লক্ষণ ।-কর্ণগত বাবু. অধথারূপে ইতম্ততঃ বিচরণ 
করিয়া, কর্ণমধ্যে অতিশয় কষ্টগায়ক বেদনা উপস্থিত করে এবং তাহার সহিত 

অন্ত যে দোষ সংস্থষ্ট থাকে, সেই দোষের লক্ষণও প্রকাশ করে; এই ব্যাধিকে 

কর্ণশূল কহে। কর্ণমধ্যে ভেরী, মদ, বা শঙ্খ প্রভৃতি শব্দের ন্তাঁয় নাঁনা- 
প্রকার শব্দ অনুভূত হইলে তাহাকে কর্ণনাদ কহে। কেবল বাষু অথবা বায়ু 
ও কফ এই উভয় দোষদার! শববহ আোতঃ অবরুদ্ধ হইলে, বাধির্যরোগ জন্মে) 
এই রোগে শ্রবণশক্তি নষ্ট হইন্া যায়। কর্ণমধ্যে বংণীরবের স্তায় শব্ধ অন্থভৃত 

ূ হইলে, তাহাকে কর্ণক্ষেড় কহে। মন্তকে আঘাত লাগিলে, জলমগ্ন হইলে, অথবা! 

| কর্ণমধ্যে কোনরূপ ফৌড়া হইয়া পাকিয়া গেলে, কর্ণ হইতে পুত, রক্ত ও জলাদি 
নিঃক্কত হইতে থাকে । ইহাকে কর্ণশ্রাব কহে। সর্বদা কর্ণমধ্য চুলকাইলে, 

| আহার নাম কর্ণকণ্ডু। পিত্তের উদ্মাদ্ধারা কর্ণমধ্য্থশ্রেক্গ! শুফ হইলে, কর্ণমধ্যে 
একগ্রকাঁর মল জন্মে, তাহার নাম কর্ণগৃথ | ন্েহপদার্থাদি প্রয়োগে এ কর্ণগৃথ 
দ্রব হুইস্জ! মুখ ও নানিকাপথে নির্গত হইলেঃ তাহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহে; 

ইহার সহিত অদ্ধাবভেদ্ক নামক শিরোরোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। 

। পিত্তপ্রকোপ বশত: কর্ণ ক্েদযুক্ত ও পুতিভাবাপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণপাঁক 
বলা যায়। যে'কোঁন কারণে কর্ণমধ্য হইতে ছূর্গন্ধ-পৃষাদি নির্গন্তীং হইলে, 
তাহাকে পুতিকর্ণ কছে। কর্ণমধ্যে মাংস রক্তাদির পচনজন্ত তাহাতে ক্রিমি 
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উৎপন্ন হইলে, অধরা কর্ণমধ্যে মক্ষিকাঁগণের ডিস্বপ্রনব্জন্ত কর্ণমধ্যে পোঁকা 

জন্গিলে, তাহাকে ক্রিনিকর্ণ রোগ কহে। | 
এইসমন্ত পীড়। ব্যতীত বিদ্রধি, অর্ধ,দ এবং কীটপ্রবেশ বা আঘাতাদি কারণে '|। 

অন্ঠান্ত নানাপ্রকার পীড়া কর্ণমধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে। 
কর্ণরোগ-চিকিৎসা আদার রস ॥* অর্দতোলা, মধু 1০ চারি |. 

আনা, সৈন্ধব ১ এক রতি ও তিলতৈল | চারি আনা, এইসকল দ্রব্য একত্র 

মিশ্রিত করিয়া! তাহাদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্যয ও 

কর্ণক্ষেড রোগ উপশমিত হয়। রস্থুন, আদা, সজিনার ছাল, মুলা ও কলার | 
বাগড়া, ইহাদের মধ্যে যে কোন একটার রস ঈষছৃষ করিয়া কর্ণমধ্যে পূরণ 
করিলে, বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে । আকন্দপত্রের পুটে বীজপঞ্জ পোড়াইয়া 
তাহার উষ্ণরস, অথবা আকন্দের পাঁকা-পাঁতায় স্বৃত মাঁখাইয়া ও অগ্নিতে ঝল্- 
সাইম্না তাহার উঞ্ণরস কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল নিবারিত হয়। কর্ণনাদ, 
কর্ণক্ষ্ড়ে ও বাধির্ধ্যরোগে সর্ষপতৈলত্বারা অথবা! বাতরোগোক্ত মাঁধতৈলঘ্বারা |. 
কর্ণপূরণ করিবে। গুড়মিশ্রিত শুঠের কাথের নম্তগ্রহণ ইহাতে বিশেষ 
উপকারক । বট, অশ্ব, পাকুড়, যজজডুমুর ও বেতস, ইহাদের ছাল-চুর্ণ এবং 

কয়েতবেলের রস ও মধুঠ একত্র মিশ্রিত করিয়া তগ্দারা৷ কর্ণপূরণ করিলে, 
পুতিকর্ণ প্রশমিত হইয়া থাঁকে। কর্ণগুথ রোগে প্রথমতঃ কর্ণমধ্যে তৈল- । 
প্রয়োগদ্বারাঁ সেই মলপদার্থ ক্রিন্ন করিয়া, শলাকাদ্বারা তাহা নিঃসারিত 
করিবে। কর্ণের ক্রিমিবিনাশ জন্য হুড়হুড়ে নিসিন্দা ও ঈষলাঙগলামূলের 

রসে ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্থারা কর্ণপূরণ করিবে। সর্ধপতৈল-পূরণ || 

ও বেগুনের ছাঁল পোড়াইয়া তাঁহার ধূম লাগান, ক্রিমিকর্ণ রোগে বিশেষ | 

উপকারক। 

কর্ণবেধজ শোঁথ ।-_-কর্ণবেধ-সমন্বে বথাস্থানে কর্ণ বিদ্ধ না হইলে, 
শোঁথ: ও বেদনা জন্মিগ্া থাকে) তাহাতে যষ্টিমধুঃ যব, মঞ্জি্া ও এরগুমুল 
একত্র বাঁটিয়া, স্বত ও মধুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। এই শোথ পাকিয়া 
উঠিলে, ব্রণরোগের গ্তায় চিকিৎস। করিবে । 

প্রযোজ্য ওধধ ।--ভৈরবরস, ইন্দুবটা, সারিবাদি বটিকা, দীপিকা 
তৈল, দশমূলীতৈল, বিষতৈল, জন্থাস্ততৈল, শখুকাদিতৈল; নিপাতৈল' ও ]. 
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রঃ নাঁসারোগ। র ২৪৫ 

কুষ্ঠাগ্যতৈল গ্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওঁধধসমূহ কর্ণরোগবিশেষে অব বিনা কৰি 
প্রয়োগ করা আবশ্ঠক। 

পথ্যাপথ্য ।--কর্ণরোগসমুছে দৌষবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়া, 
পথ্যাঁপথ্য বাবস্থা করা উচিত। কর্ণনাদ, কর্ণক্ষ্ড়ে ও বাধ্ধ্য প্রভৃতি বায়ুপ্রধান 
কর্ণরোগে বাতব্যাধির স্তায় এবং কর্ণপাক ও কর্ণন্রাব প্রড়তি শ্লেম্বপ্রধান রোগে 
আমধাতাদি পীড়ার স্ঠায় পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

নালারোগ। 

ক 

নামভেদ ও লক্ষণ ।-_যে পীড়ায় বাযুদ্ধারা শ্্েম্সা শোষিত হইয়া 

নাসারন্ধ, রুদ্ধ করে, নাসামধ্যে ধুমনির্গমের ন্যায় যাতনা অনুভূত হয়, নাসিকা 

কখন শু, কখন ব| আর্র হইয়া থাকে এবং প্রাণশক্তি ও আস্বাদশক্তি নষ্ট হইয়া 

যাক) তাহাকে পীনদরোগ কহে। পীনসের অপকাবস্থায় মাথাভার, অরুচি, 
পাঁতল। আব, স্বরের ক্ষীণতা এবং নাঁপিকাপথে বারংবার সদ্দি নির্গত হয়। 

পন্ক হইলে, শ্লেম্া ঘন হইয়া নাপিকাঁরন্ধে, বিলীন হইয়া যাঁ় এবং স্বর পরিষ্কৃত 

হয়; কিন্তু অপকাবস্থার অন্থান্ত লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান থাকে । ছুষ্ট রক্ত, পিত্ত 

ও কফদ্বারা বাঘু তালুমুলে দুষিত ও পুতিভাঁবাপন্ন হইয়া, মুখ ও নাঁমিকা পথে 

নির্গন হইলে, তাহাকে পৃতিনস্ত কহে। যে রোগে নাসাশ্রিত দুষ্ট পিত্ত, 
নাসিকার মধ্যে পিড়কাঁসমূহ ও দারুণ পাক উপস্থিত করে, অথবা যে রোগে 

নাসিক! পৃতিভাবাপন্ন এবং ক্রেদযুক্ত হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে । বাতাদি 

দোষ দূষিত হুইলে, অথব ললাটদেশ কোনরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইলে, নাসিকা 

হইতে রক্তমিশ্রিত পৃণ্য নির্গত হইয়া থাকে, তাহাকে পুয-রক্ত রোগ কহে। 
শৃজাটক নামক নাসামর্শস্থানে কফান্ুগত বাষু দুষিত হইয়া, অতি উচ্চ শব্দের 

সহিত বারংবার নাসামার্গ দিয়া নির্গত হইতে থাকে; ইহাকে ক্ষবথু অর্থাৎ হীচি 

কহে। তীক্ষদ্রব্যের আত্বাপ-গ্রহণ, সুর্ধ্যাভিমুখে দর্শন অথবা! শ্ঞ্জাদিত্বারা 

| নাসামন্্ স্পর্শ করিলেও হাঁচি উপস্থিত হইয়া থাকে ; তাহা আগন্তক ক্ষবু। | 
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মস্তকে র্বসঞ্চিত ঘন কফ, কুর্যতাঁপ ৰা পিততধারা বিদগ্ধ হইলে, সেই কফ 
*বণরসবিশিষ্ট হইয়া, নাসিকাদার৷ ' নির্গত হয়) ইহার নাম ভ্রংশথুরোগ। 
' নাঁসারোগে নাসিকায় অত্যন্ত দাহ এবং অপ্রিশিখা ও ধুমনির্গমের স্তায় |. 
যাতনার সহিত উষ্শ্বাস নির্গত হয়, তাহার নাম দীপ্ত । বায়ু ও কফঘ্বারা 

নিশ্বাসমার্গ রুদ্ধ হইলে, তাহাঁকে প্রতিনাহ কহে। নাসিকা হইতে ঘনবা 
পাতলা এবং পীত বা শুরুবর্ণ কফ নির্গত হইলে, তাহাকে নাসাম্রাব কহে। 
"সান্সোতঃ ও তদগত শ্লেম্সা, বাযুকতৃক শোধিত ও পিত্তকর্তৃক প্রতপ্ত হইলে, 

অতিকষ্টে নিশ্বাস-প্রশ্বীস নির্গত হয়ঃ এই রোগের নাম নাসাশোষ। মল- 
মুক্তাদির বেগধারণ, অজীর্ণ, নাসারন্ধে, ধুলি বা ধূমপ্রবেশ, অধিক বাক্যকথন, 

ক্রোধ, খতুবিপর্ধ্যয়, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, শীতলজলের অধিক ব্যবহার, 

শৈত্যক্রিয়া, হিমলাগান, মৈথুন ও রোদন প্রভৃতি কারণে মস্তকস্থ কফ ঘনী- 
ভূত হইলে, বায়ু কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্তার উৎপাদন করে; আর : 

বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত পৃথক পৃথক্ বা মিলিতভাবে ক্রমশঃ মন্তকে সঞ্চিত 
এপং স্ব স্ব কারণে কুপিত হইলে, কালান্তরে প্রতিশ্তায় রোগ উৎপন্ন হয়। 

গ্রতিশ্তায় হইবার পূর্বে হাচি, মাঁথাভার, স্তব্ধতাঃ অঙ্গমর্দ, রোমাঞ্চ, নাসিক! 
হইতে ধুমনির্গমের ন্যায় অনুভব, তানুজাল! ও নাক-মুখ দির তরল জ্লশ্রাব, | 

গ্রভৃতি পুর্ধ্বরূপ প্রকাশিত হইয়৷ থাকে । বাতজ-গ্রতিশ্তায়ে নাসিক! বিবদ্ধ ও 
আচ্ছাদিতের স্ায় হইয়া! থাকে, পাতলা শ্রাব নির্ণত হয় এবং গলদেশে তালুতে 
ও ওঠে শোষ, ললাটদেশে নুচীবেধের স্যার বেদনা, নিরন্তর হাচি, মুখের | 

বরুসত1 এবং স্বরভঙ্গ হয় । পেত্তিক-প্রতিশ্যায়ে পীতবর্ণ ও উষ্ণআাব নিঃস্ত 
“য় নাক দিয়া ষেন সধূম অগ্নি বাহির হইতে থাকে এবং রোগীও কৃশ, পাওু- 

বর্ণ ও সন্তগড হইম্তা উঠে। প্লৈম্মিক প্রতিশ্ঠায়ে নাসিকা দিয়া বহুপরিমাণে 
পাণ্ুবর্ণ ও তল কফ নির্গত হয়, রোগীর শরীর ও চক্ষু শুরুবর্ণ, মস্তক 
ভারাক্রান্ত এবং কণ্ে, ওঠে, তালুতে ও মস্তকে অত্যন্ত ক হুইয়! থাকে । যে 
প্রতিষ্ঠায় পক বা অগক-যে কোন অবস্থাতেই অকারণে বারংবার উৎপন্ন ও 
বারংবার বিলীন হুইয়া যার, তাহা সান্গিপাতিক। রক্তজ-গ্রতিশ্তায়ে নাসিকা 
ঃ রক্তশ্রাব, চক্ষুর রক্তবর্ণতা১ সুখে ও নিংশ্বাঁসে ছুর্গন্ধ এবং ভ্রাণশক্তির ব্নাশ | | 

হইয়। থাকে। | 
রসটা " পাশ, 
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সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ও পরিণাম ।স্্ষে কোন প্রতিস্তায়ে নিঃস্বানে 
দুর্গন্ধ, ভ্রাণশক্তির লোপ এবং নাঁসিকাবরন্ধ, কথন আর্দ্র, কখন বন্ধ, কখন বা 
বিকৃত হইলে, তাহা ছুষ্ট ও কষ্টসাধ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথাকালে 

চিকিৎসা না হইলে, প্রতিশ্তায় দুষিত হইয়া পড়ে এবং তাহাতে শ্বেতবর্ণের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ক্রিমি জন্মিতে পারে । এরূপ ক্রিমি জন্মিলে, ক্রিমিজ-শিরোঁরোগের লক্ষণ- 

সমূহ প্রকাশ পায় । প্রতিশ্যায় গাঢ়তর হইলে, ক্রমশঃ বাধির্ধ্য, নেতহীনতা বা 

নানাবিধ উৎকট নেত্ররোগ, ভ্রাণনাশ, শোথ, অগ্নিমান্দা, কাস ও গীনসরোগ 

উৎপন্ন হইরা থাকে। 

নাসার্শঃ ।--অর্শোরোগোক্ত মাংসাস্কুরের ন্যায় নাসিকামধ্যে একপ্রকার 

মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়; তাহাকে নাসার্শ; কহে। সচরাচর পনাসারোগ” বা 
নাসাজ্বর নামক একপ্রকার পীড়া দেখিতে পাওয়৷ যায়; তাহাতে নামিকার মধ্যে 

রক্তবর্ণ একটা শোথ উপস্থিত হয় এবং তাহার সহিত প্রবল জর, ঘাড়ে পৃষ্ঠে ও 

কটিদেশে বেদনা এবং সম্মুখদিকে শরীর আকুঞ্চিত করিতে কষ্টবোধ, এইসমস্ত 
লক্ষণ দেখিতে পাওয়া ধাঁক্স। ইহাঁও এক প্রকার নাপার্শঃ রোগের অন্তভূতি। 

নাঁসারোগ-চিকিৎস। ।-_-সকলপ্রকার পীনসরোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই 
গুড় ও দধির সহিত মরিচচুর্ণ সেবন করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । 

কটুফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, শু, পিপুল, মরিচ, দুরালত৷ ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের 

চূর্ণ ও কাথ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, পীনস, স্বরভেদ, নাসাল্মাব ও 

হলীমক প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। ব্যোষাগ্-চুর্ণ নাসারোগে বিশেষ উপকারক। 

ইন্্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্কী, কুড়, বচ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ, 
ইহাদের চূর্ণের নম্ত লইলে, পৃতিনস্ত রোগ প্রশমিত হয়। শ্গুতৈল ও ব্যান্ী- 
তৈলের নন্তগ্রহণেও পৃতিনস্ত নিবারিত হইয়৷ থাকে । নাসাপাকরোগে পিত্ত- 
নাশক চিকিৎসা করিবে এবং বটাদি-ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল বাটিক! ও ত্বৃতমিশ্রিত 

করিয়া প্রলেপ দিবে। পুত্ব-রক্ত রোগে রক্তপিত্বনাশক নস্তগ্রহণ এবং এঁ রোগোক্ 
ওষধার্দি সেবন করিবে। ক্ষবথুরোগে শুঠ, কুড়, পিপল বেলমূল ও দ্রাক্ষা, 

ইহাদের কাথ ও কন্ধের সহিত যথাঁবিধি দ্বৃত ও তৈল পাঁক করিয়া, তাহার নন্ত 

গ্রহণ করিবে। গুগৃগুলু ও মোম একত্র দগ্ধ করিয়া! তাহার ধুম গ্রহণ করিলে, 

কষবথু ও ভ্রংশখু রোগ নিবারিত হয়। . দ্বৃতভৃষ্ট আমলকী কীব্দিসহ পেষণ করিয়া, 
২৯ রে 
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সি হর কবিরাজি-শিক্ষা। . 
দৃষ্টিশক্তির হানি হয়। তাহাতে দুরস্থ বস্ত বা সুপ্বন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না, অথবা 
রাত্রিকালে কোন বস্ত দেখিতে পাওয়! যায় না। রাত্রিকালে কোন.বস্ত দেখিতে 
না পাইলে, তাহাকে রাত্রাপ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। 

অভিষ্যন্দ-চিকিতসা ।---করবীরের কচিপত্র ছিড়িলে যে রস নির্গত 

হয়ঃ তাহা! চক্ষুতে দিলে, অথব! দারুহরিদ্রার কাঁথ, কিংঝ স্তনের ছৃপ্ধের সহিত 

রসোদ ঘষিয়! চক্ষুতে পূরণ করিলে, অভিম্বান্দ জন্য অশ্রমাব, দাহ ও বেদনা স্বর 

প্রশমিত হয়। চঙ্ষুর শোথ নিবাঁরণজন্ত সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গিরিমাটী, হরীতকী 

ও সাঞ্জনঃ একত্র মর্দন করিয়! চক্ষুর বাহিরে চতুদ্দিকে প্রলেপ দিবে ; তাাদ্বারা 

চক্ষুর বেদন। প্রভৃতির শান্তি হয়। অথব! গিরিমাটী, রক্তচন্দন, শুঠ, খড়ি ও বচ 

এইসকল দ্রব্য শ্ীতল-জলসহ পেষণ করিয়া চক্ষুতে সেচন করিলে, বাতাভিম্যন্দ 
নিবারিত হয়। | 

চক্ষুর রক্তবর্ণতা-বিনাশের জন্য ফটুকিরির জল ব1 গোলাপজল চক্ষুমধ্যে 

দিবে। চক্ষুর শোঁথ নিবারণ ক্ুন্য পোস্তঢেড়ি সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিবে। 
গরমভাঁতে দ্বৃত মাথাইয়া, নেকড়ার মধ্যে করিয়া তাহার স্বেদ লইলে, চক্ষুর যন্ত্রণা 

শীপ্র নিবারিত হয়। নেত্রপাক ও অধিমন্থ প্রভৃতি রোঁগেও এইসমন্ত ওঁধধাদি 

প্রয়োগ করিবে। মস্তকে যন্ত্রণা থাকিলে, শিরোরোগোক্ত শিরঃশুলাদ্রিব্রস 

প্রভৃতি কতিপয় ওষধ এবং মহাদশমূল প্রভৃতি তৈল ব্যবস্থা করিবে। 

নেত্ররোগে অগ্রন ও ওষধ ।-_-নেত্ররোগ অপরিপক হইলে, অর্থাৎ 
শোথ, বেদনা, ক ও অশ্রপাত প্রভৃতির উপশম হইলে, অঞ্জন দেওয়া কর্তব্য । 

হরিদ্রা দারুহরিদ্রাঃ বষ্টিমধু , দ্রাক্ষা ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত 
পেষণ করিয়া, চক্ষুতে তাহার অঞ্জন দিবে। বাবলার কাথ পুনর্ববার পাক করিয়া 

ঘনীভূত হইলে, মধুমিশ্রিত করিয়া, তাহার অঞ্জন পিলে, নেত্রশ্রাব নিবারিত হয়। 

বিভ্বপত্রের রদ ॥০ অদ্ীতোলা, সৈন্ধবলবণ ২ ছুই রতি ও গব্যদ্বত ৪ চাঁরিরতি, 
একত্র তাত্রপাত্রে একটা কড়ীদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া, ঘু'টের আগুনে গরম করিবে 
তৎপরে স্তনহৃগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন লইলে, চক্ষুর শোথ, 

রক্তআব, বেদনা ও অভিষ্তন্দ প্রশমিত হয়। চক্দ্রোদনবর্তি, বৃহৎ চন্দ্রোদয়বন্তি 
এবং নাগার্জুনের অঞ্জন লইলেও নানাপ্রকার চক্ষুরোগ নিবারিত হয়। বিভী-. 
তকাদিঃ বামকাদি ও বৃহৎ বাঁসাঁদি পাচন, মহাব্বিফলাগ্য ত্বৃত এবং নয়নচন্জর 
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লৌহ প্রভৃতি ওষধ, ধাবতীয় নেঅরোগে বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিবে। মধুর 
সহিত ত্রিফলাচুর্ণ সেবন করিলে, সমুদয় নেত্ররোগেই বিশেষ উপকার হয় । 

ৃষ্টিক্ষীণত। ও রাত্র্যন্ষের চিকিৎস1 ।__দৃষ্টিশক্তির ছুর্ববলতা উপ- 
শ্থিত হইলে, মহাত্রিকলাগ্য দ্বত, অশ্বগন্ধ। ঘ্বৃত, বৃহৎ ছাগলাছ্য ঘৃত, নকরধ্বজ, 

বিষ্টুতৈল, এবং নারায়ণ-তৈল প্রভৃতি বাষুনাশক ও পুষ্টিকারক ওষধ প্রয়োগ 
করিতে হ্য়। ব্ৰাত্র্যন্ধতা নিবারণ জন্তও এীসমস্ত ওষধ সেৰন করাঁইবে এবং 

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহুরিদ্রা, মালতীপন্র ও নিমপত্র,--গোঁমস্্ররসের সহিত এই 

সকল দ্রব্যের ব্তী প্রস্তত কৰিয়! তাহার অঞ্জন দিবে। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পাণের 

রস তিন চারি ফোটা! চক্ষুমধ্যে দিলে, রাত্রযদ্ধতায় বিশেষ উপকার হয়। পাঁণ 

বা কদলাফলের মধ্যে ডেননা কীথো কা! পূরিয়াঃ রোগীর অন্ভাতুসারে তাহা তক্ষুণ 
করাইলে, রাত্্ন্ধতা নিবারিতু হয় । 

পথ্যাপথ্য ।-_-অভিষ্যন্দ প্রভৃতি পীড়ার লঘুপাক, রুক্ষ ও শ্রেম্সনাশক 

দ্রব্য ভোজন করিবে। কিন্তু জরাদি উপসর্গ থাকিলে, উপযুক্তমাত্রায় উপবাস 

দেওয়া আবশ্যক । 

মৎ্স্ঞঃ মাংস, অন্ন শাক; মাষকলাই, দধি ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং 

ৰ ন্নান, দিবানিদ্রা, অধ্যয়ন, স্ত্রীসঙ্গম, রৌদ্রাদির আতপ-সেবন ও চক্ষুতে আলে। ও 

ধুম লাঁগান,-- এইসমস্ত নেত্ররোগে অনিষ্টকারক। 
দৃষ্টিদৌর্ব্বল্য ও রাত্রান্ধ রোগে পুষ্টিকর) ক্লিপ্ধ ও বাধুনাশক ত্রব্য ভোঁজন 

কর! উচিত। রোহিত-মংস্তের মস্তক, মাংন, দ্বৃত, দুগ্ধ; মাথন, লুচি ও মোহন- 
ভোগ প্রভৃতি বলকর পথ্য এই রোগে বিশেষ উপকারজনক । 

. রুক্ষ আহারাদি, ব্যায়াম, রৌদ্রাদির আতপ-সেবন, চক্ষুতে আলো! ও ধুম 

লাগান, পরিশ্রম, পধ্যটন, অধ্যয়ন ও স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি ধাতুক্ষয়কারক কার্ধ্যা্দি 
এই রোগে অনিষ্টকারক। 
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শিরোরোগ। 

দোঁষফভেদে লক্ষণ ।-__মস্তকে শুলবৎ বেদনার সহিত যেসকল রোগ 

উপস্থিত হয়, তাহাই শিরোরোগ নামে অভিহিত হইয়৷ থাকে । বাঁতজ-শিরে- 

রৌগে মস্তকে হঠাৎ বেদনা উপস্থিত হয়, রাত্রিকীলে সেই বেদন! বৃদ্ধি পাঁর, 

এবং বন্ত্াদিঘ্বারা শিরোবন্ধন ও ন্েহস্বেদাদি প্রয়োগে সেই বেদনার উপশম হুইয়। 

থাকে । পিত্তজ-শিরোরোগে মস্তক প্রজ্লিত-অঙ্গারদ্বার! ব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া 

বোধ হয়, চক্ষু ও নাসিক! দিয়া ধৃমনির্গমের ন্টায় বাতনা হয়, এবং শৈতাক্রিয়ায 

ও রাত্রিকালে ইহাঁর উপশম হইয়। থাকে । শ্লেম্জ-শিরোরোগে মন্তক কফলিগঃ | 

ভাঁর, বন্ধ থাকার স্তায় যন্ত্রণীযুক্ত ও শীতলম্পর্শ হয়, এবং চক্ষু্বয়ের শোথ হইয়! 

থাকে । সন্নিপাতজ-শিরোরোগে এইসমস্ত লক্ষণ মিলিতভাঁবে প্রকাশিত হয় । 

রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজ-শিরোৌরোগের লঙ্গণসমুহ প্রকাশিত হয়, এবং তীব্র- 

বেদনীয় সমস্ত মস্তক স্পর্শাসহ হইয়া উঠে । 

ক্ষযুজ ও ক্রিমিজের লক্ষণ ।--মস্তকস্থিত রক্ত? বসা» গ্গেম্সা ও বাস 

অতিরিক্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, অতিমাত্র ঘন্ত্রণাঁদায়ক ও কষ্টসাধা যে শিরঃশুল উৎ- 

পাঁদন করে, তাহাকে ক্ষরজ শিরোরোগ কহে । ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকের 

মধ্যে ক্রিমি জন্মে; তজ্জন্য অত্যান্ত কামড়াঁনি, সচীবেধবৎ যন্ত্রণা, দপ্দপানি ও 

নাসিক! দিয়া সপৃয-জলম্রীব হইতে থাকে । 

সু্ধ্যাবর্তন-লক্ষণ | যে শিরোরোগে স্র্যোদয়কালে চক্ষুতে ও ভ্ররতে 

অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয় এবং হুর্ধ্য যত উপরে উঠিতে থাকে, বেদনাও তত 

বন্ধিত হয়, আবার কুরধ্য যত পশ্চিমদিকে নামিয়া আসে, বেদনাও সেইরপ হাস 

পাঁইতে থাকে, তাহাকে সুষ্যাবর্ত কহে। স্মৃতরাং মধ্যান্ককালে এই রোগের বৃদ্ধি 

এবং সায়ংকালে ইহার নিবুত্তি হইতে দেখা বায়। 

অনস্তবাত ও আধক পালে? প্রভৃতি |--যে শিরোরোগে প্রথমতঃ 

গ্রীবার পশ্চান্তাগে বেদন! উপস্থিত হইয়া, শীঘ্রই ললাটে ও ভ্রদেশে বেদনা জন্মে, 

এবং গপ্ুপার্থে কম্পন, হম্ুগ্রহ ও -নানা প্রকার নেত্ররোগ উৎপন্ন হয়, তা 

সি 
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অনক্ঞবাত নামক শিরোরোগ কহে। রূক্ষতোজনঃ অধ্যস্থন, : পূর্বদিকে বাধু ও 
হ্ম-সেবন, মৈথুন। মল-মুত্রার্দির বেগধারণ, পরিশ্রম ও ব্যান্থাম প্রস্তুতি ' কারণে 

কেব্তা 'বায়ু অথবা বাঁযু ও কফ কুপিত হইয়া, মস্তকের অর্ধাংশ আশ্রম করিলে, 
একপার্খের মন্তা, ভ্রু, ললাট, কর্ণ, অক্ষি ও মঙ্খদেশে +বে তীব্রবেদনা! উপস্থিত 

হয় তাঁহাকে অর্ধথাবভেদক (আধকপাঁলে' ) কহে। যে রোগে প্রথমতঃ শঙ্খদেশে 
(রগে) অতি দারুণ বেদন। ও দাহযুক্ত রক্তবর্ণ শোথ উৎপন্ন হয় এবং শিরঃ, 

শূল ও ক্রোধ উপস্থিত হয়, তাহাকে শঙ্খক নামক শিরোরোগ কহে। উপযুক্ত 
টিকিতন। ন! হইলে, তিন দিবসের মধ্যেই এই রোগে জীবন্নাশ হইয়। থাকে । 

শিরোৌরোগের চিকিতসা ।--বাতজ-শিরোরোগে বায়ুনাশক দ্বৃত 
পাঁন ও তৈলমর্দন উপকারী । কুড় ও এরগুমুল একত্র কাজিসহ। পেষণ করিয়া, 

অথবা মুচকুন্দ-ফুল জলসহ পেণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিবে । পৈত্তিক-শিরো- 
রোগে দ্বৃত ব! দুপ্ধসহ উপযুক্ত নাত্রায় তেউড়ীচুর্ণ সেবন করাইয়া, বিরেচন করান 
আবশ্তক। দাহ থাঁকিলে, ধতধৌত-দ্বৃত দর্দন করিবে; এবং কুমুদ বা উৎপল 
প্রভৃতি শীতলপুষ্পের প্রলেপ দিবে। রক্তচন্দন, বেণামূল, যষ্টিমধুঃ বেড়েলা, 
ব্যাস্রনথী ও নীলোঁৎপল, একত্র ছুগ্ধনহ বাটিয়া, অথবা আমলকী ও নীলোৎপল 

জলসহ বাঁটিয়া গুলেপ দিলে, পৈত্তিক শিরোরোগ প্রশমিত হয়। শ্লৈম্মিক- 

শিরোরোগে কট্ফলের নস্য, বা মৌলকাষ্টচুর্ণ উঞ্জলের সহিত মিশ্রিত করিয়! 

তাহার নম্ত লইবে। পিপুল? শুঠ, মুতা, যষ্টিমধু, শুল্ফা, নীলোৎপল ও কুড়, 

এইসমস্ত দ্রব্য একত্র জলসহু পেষণ করিয়। প্রলেপ দিলে, শ্নেম্সিক শিরোরোগ শীগ্ত 

প্রশমিত হয়। দ্বিদধোষজ-শঝোরোগে এঁসমস্ত মিলিত ওষধ প্রয়োগ করিবে। 

 ত্রিকটু, কুড়, হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও অশ্বগন্ধা, ইহাদের কাঁথ নাসিক দ্বারা পান 

করিলে, অথবা শুঠচুর্ণ ৩ তিন মাষা ও দুগ্ধ ৮ আট তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া 
তাহার নম্ত লইলে, ত্রিদৌধজ (শরোরোগ প্রশমিত হয়। রক্ত-শিরোরোগের 

চিকিৎসা, পিত্বজ শিরোরোগের স্তায়। ক্ষয়জ-শিরোরোগে িরিনিনিল ভ্বৃত ও বৃহৎ 

ছাগলা্য ্বৃত প্রভৃতি ধাতুপোষক ওঁষধ সেবন করাইবে এবং বাতিজ-শিরোরোগ- 

নাশক প্রলেপাদি ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমিজ-শিরোরোগে অপামাগ তৈলের এবং 

শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, করগ্রবীজ ও সজিনাবীজ একত্র গোমৃত্রসহ পেষণ করিয়া তাহার 

নস্ত লইবে। ইহাতে ক্রিমিনাশক অন্তান্ত ওষধদমুহও নম্তরূপে প্রয়োগ করা যায়। 

পিপি 
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নুর্ধ্যাকর্ত, অর্ধাবতেদক ও অনন্তবাতরোগে অনস্তসূল, নীলোৎপল, কুড় ও. 
যষ্টিষধু একত্র কঁজিসহ পেষণ করিয়া, এবং দ্বৃত ও তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া 
গ্রলেপ দিবে। অথব! হুড়ছুড়ের বঁসসহ হুড়হুড়ের বীজ পেষণ করিয়া তাহার 

প্রলেপ দিবে। ভূঙ্গরাজের রস ও ছাগছ্প্ধ সমভাগে হৃর্যতাপে উত্তপ্ত করিয়া, উষ্ণ 

থাকিতে থাকিতে তাহার নস্ট লইবে। ছুগ্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া তাহার 

'নশ্ঠ লইলে, হৃর্য্যাবর্ড প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। চিনিমিশ্রিত হুঞ্ধ, নারিকেলের 

জল, শীতল জল) কিংবা দ্বত, ইহাদের মধ্যে কোন একটী দ্রব্যের নম্ত লইলে, 

অর্ধাবভেদক রোগ নিবারিত হয়। সমপরিঙ্নিত বিড় ও কৃষ্ণতিল একক্র গেষণ 

করিয়। তাহার নন্ত লইলে, অথ্থব! চুলীর ( উন্ুনের ) মধ্যবন্তী পোড়াঁদাটার চূর্ণ 
| ও গোল-মরিচ্ছুর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহার নম্য লইলেও অর্ধাবতেদক 

| প্রশমিত হয়। শঙ্খকরোগে এইসমস্ত চিকিৎসা উপকারী । ততন্তিন্ন দারুহরিদ্রা, 

1 হনগিদ্রা, মঞ্তিষ্ঠা, নিমপত্র, বেণামূল ও পন্মকাষ্ঠ জলের সহিত এইসকল দ্রব্য পেষণ 
1 করিয়া, শঙ্ঘদেশে প্রলেপ দিবে। নামিকাছারা ঘ্বৃত পান'এবং মস্তকে ছাগদুগ্ধ 

বা শীতলজল সেচন--শঙ্খকরোগে বিশেষ উপকারক। 

১. শাস্ত্রীয় ওষধ |-_শিরঃশূলারি-বস্ররস, অর্দনাড়ী-নাটকেশ্বর, চন্ত্রকান্ত- 

বস, মঘুরাগ্যদ্বত, ষড়বিশু তৈল ও বৃহৎ দশমূলতৈল প্রভৃতি ওষধাদি যাবতীয় 

শিরৌরোগেই বিশেষ উপকারক। রোগের ও রোগীর অবস্থাবিশেষ বিবেচন! 
| করিয়া এইসকল ওষধ প্রয়োগ করিবে। 

পথ্যাপথ্য ।-.কফজ, ক্রিমিজ ও ত্রিদৌষজ শিরোরোগ ব্যতীত অন্যান্ত 

সমুদাক্স শিরোরোগই বাযুপ্রধান ; সুতরাং বাতব্যাধিকথিত পথ্যাপথ্য সমস্ত 
রোগে বিবেচনাপূর্বক প্রতিপালন করিতে হয়। কধজাদি কফপ্রধান শিরো- 

রোগে কক্ষ ও লু অন্নপান 'আহার করিবে) এবং ম্লান, দিানিদ্রা ও গুরুপঢক 

দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি কবদ্ধক আহার-বিহারাদি পরিত্যাগ করিবে। ক্রিমিজ- 
শিরোরোগে ক্রিমিরোগের স্তায় পধ্যাপথ্য প্রতিপালন আঁবশ্তক | 
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প্রদ্দররোগের নিদান ও লক্ষণ।-__ক্ষীর-মৎন্তাদি সংযোগবিরদ্ধ- 
ত্রব্যভৌজন, মছাপান, পর্বের আহার জীর্ণ না হইতে পুনর্ববার ভোজন, অপকব্য 

ভোজন, গর্ভপাত, অতিরিক্ত মৈথুন, পথপর্ধ্যটটন, অধিক বানারোহণ, শোক, 
উপবাস, ভারবহন, অভিঘাত 'ও অতিনিদ্রা গ্রভৃতি কারণে প্রদদররোগ উৎপন্ন 

হয়; ইহার নামান্তর অন্যগ্রর। অঙ্গমর্দ ও বেদনার সহিত যোনিছ্বার দিয় শ্রাঁব 
নির্গত হওয়াই প্রদররোগের সাধারণ লক্ষণ । যে প্রদদরে অপক-রসযুক্ত পিচ্ছিল, 

[“পাুবর্ণ ও মাংসধোয়া জলের স্যার আব নির্গত হয়, তাহা কফজ। যাহাতে দাহ 

ও চিমিচিমি প্রভৃতি বেদনার সহিত গীত, নীল, কৃষ্ণ ব! রক্তবর্ণ উজ্ত্রাব প্রবল- : 

'বেগে নির্গত হয়, তাহা পিত্জ। আর যাহাতে রুক্ষ, অরুণবর্ণ, ফেনযুক্ত ও 
মাংসধোয়া জলের ন্যায় আব, স্চীবেধের স্তাঁয় বেদনার সহিত নিঃস্থত হয় তাহ! 

বাতঙজ। সন্নিপাতজ প্রদররোগে মধুঃ স্ব বা হরিতালের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। অথবা 
'মজ্জতুল্য ও শবের স্ায় গন্ধবিশিষ্ট শ্রাব নিগৃত হয়; ইহা! অসাধ্য । প্রদর- 

রোগিণীর রক্ত ও বল ক্ষীণ হইলে, নিরন্তর আব নিঃক্রুত হইলে এবং তৃষ্ণ, দাহ, 
ও জরাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, সেই প্রদর অসাধ্য হইয়। থাকে । 

বাধক-লক্ষণ ।-_চলিত-কথায় “বাঁধক” নামে পরিচিত রোগবিশেষও 

প্রদধররোগের অন্তরভত। বাধকরোগ নানাপ্রকাঁর দেখিতে পাওয়া বায়। কোন 
বাধকে কটা, নাভির অধোভাগ, পার্খদ্ধয় ও স্তনদ্ধয়ে বেদনা এবং কখন কখন 
এক মাস বা ছুই মাস কাল ব্যাপিয়া রজংশ্রাব হইয়া থাকে । কোন বাঁধকে 
চক্ষুঃ, হম্ততল ও যোনিতে জালা, লালাঁসংযুক্ত রজঃম্বীব এবং কখন কখন এক- 

মাসের মধ্যে ছুইবার খতু হইতে দেখা যায়। কোন বাধকে মানসিক অস্থিরতা, 
শরীরে ভারবোধ অধিক রক্তস্রাব, হস্তপদে জালা, কশতা, নাভির নিমদেশে 

শুলবৎ বেদন। এবং কখন কখন তিন মাস বা চারি মান অন্তর বজঃগ্রবৃত্তি হইস 

থাকে । অপর কোনও বাধকে বহুকালের পর রজঃপ্রবৃত্তি এবং ততৎ্কালে অল্প- 

জঃন্বাব, স্তন্দ্বয়ের গুরুত। ও স্থুলতা, €দেহের কৃশতা ও যোনিতে শুলবৎ বেদনা, 

এক লক্ষণ প্রকাশিত, হয্ন। কোন কোন বাধকে রজঃাব একেবারেই 
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| বন্ধ হইয়। যাক, কিন্তু মাসান্তে নিদ্দিষ্টকালে এক একবার তলপেটে, কটীতে, স্তন" 

সুয়ে এবং সর্বাজে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়। প্রায় সকল বাঁধকেই মধ্য মধ্যে 
যোনিদ্বার দিয়া অল্প অল্প শ্বেতশাব নির্গত হইস্সা থাকে । 

বিশুদ্ধ খতুরক্ত ।-_-বে খতু মাসে মাসে নির্দিষ্টকালে প্রবৃত্ত হইয়া 
পাঁচদিন অবস্থিত থাকে, যাহাতে দাহ ও, বেদন! প্রভৃতি শীরীরিক যন্ত্রণ্ উপস্থিত 

না হয়, রক্ত পিচ্ছিল এবং পরিমাণে অল্প বা অধিক ন! হয়, রক্তের বর্ণ লাক্ষা- 
রষের ন্তায় হয় এবং বাহাদ্বার! বস্ত্র রঞ্জিত হওয়ার পর জলে ধৌত করিবামান্র 

তাহা! উঠিয়া যায়, তাহাই বিশুদ্ধ খতুরক্ত। ইহার্দের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটলে, 
তাহাও পীড়।প্রপে নিপ্ধেশ কর! আবশ্তক। ূ 

যোনিব্যাপদ !--অনুপবুক্ত আহাঁর-বিহার, ছুষ্টরজঃ এবং বীজদোধ 

গ্রতৃতি কারণে স্ত্রীদিগের নানাপ্রকার যোনিব্যাপদ্ অর্থাৎ যোনিরোগ হইয় 

] থাকে । যে যোনিরোগে অত্যন্ত কষ্টের সহিত ফেনযুক্ত রজঃ নিঃম্থত হয়, তাহার 

নাঁম উদাবর্ভ। যাহার রজঃ দুষিত হইয় সন্তানোৎ্পা্দিকা শক্তি নষ্ট হইব যায়, 

তাহার নাম বন্ধ্যা । বিপ্লুতা, নামক যোনিরোগে যোনিতে সর্বদা বেদনা থাকে'। 
পরিপ্ন,তা রোগে মৈথুনকালে বোঁনিতে অত্যন্ত বেদন৷ হ্য়। এই চাঁরিটা বাতজ 
যোনিরোগে যোনি কর্কশম্পর্শ, কঠিন এবং শুল ও সুচীবেধবৎ বেদনাযুক্ত হয়। 

লোহিতক্ষয় নামক যোনিরোগে অতিশক্প দাহ ও রক্তক্ষয় হয়। বামিনী নামক 

যোনিরোগে বাধুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র নির্গত হয়। প্র্রংসিনা যোনি স্বস্থান 

হইতে অধোদেশে লম্বিত ও বাধুজন্ঠ-উপদ্রবধুক্ত হস্ম ; এই রোগে সন্তান প্রসব- 

কালে অত্যন্ত কষ্টবোঁধ হইয়া থাকে । পুত্রদ্বীরোগে মধ্যে মধ্যে গভনধ্ার হয় 

কিন্ত বাযুদ্ধার। রক্তক্ষরুজন্য সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া যাঁক্স। এই চারিটা পিতজ যোনি- 

রোগে অতিশয় দাহ ও জর উপস্থিত হয়। অত্যানন্দা নামক যোনিরোগে 1. 

অতিরিক্ত মৈথুনেও তৃপ্তি হব না। যোনিমধ্যে কফ ও রক্তদ্ধার। মাংস-কনের 

্ায় গ্রস্থিবিশেষ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণিনীরোগ কহে । অচরণ| রোগে | 

মৈথুনকালে পুরুষের রেতঃপাত হওয়ার অগ্রেই স্ত্রীর রেতঃপাত হইয়৷ যায়). 

স্থতরাঁং সেই স্ত্রী বীজগ্রহণে সমর্থ হয় না। অতিরিক্ত মৈথুনজন্ত বীজগ্রহণশক্তি | 
নই হইবে, তাহাকে অতিচরণা কহে। এই চারিটী শ্লেশ্বজ-যোনিরোগে যোনি: |. 

পিচ্ছিল, কত্যুক্ত ও অত্যন্ত - শীতলম্পর্শ হয়। বেথা খু না শন অতি | 

্- জু সর স্যার 

গজ 
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অল্প উঠে এবং মৈথুনকালে যোনি কর্কশম্পর্শ বোধ হয়, তাহার ধোমিকে বণ্তী 
| কছে। অল্লবয়গ্কা ও হুক্মযোনিগ্বারবিশিষ্টা রমণী স্ৃঙলিঙ্গ-পুরুষের সহিত- সঙ্গত 

হুইলে তাহার যোনি অগ্ডকোষের ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে, ইহাকে অগুলীরোগ কছে। 
| অতিবিস্তৃত যোনিকে মহাযোনি ; এবং সুঙ্দ্বারবিশিষ্ট যোনিকে নুচীবঞ্ত, নামে 
অভিহিত করা হয়। 

যোনিকন্দ ।-_ দিবানিদ্রা, অতিরিক্ত ক্রোধ, অধিক ব্যায়াম, অতিশয় 

৷ মৈথুন, অথবা অন্ত কোন কারণে যোনিদেশে ক্ষত হইলে, বাতাদি দৌঁত্রয় কুপিত 

হইয়!, যোনিতে পৃর-রক্তের স্টায় বর্ণবিশিষ্ট ও মান্দারফলের ন্তাঁয় আকৃতিষুক্ত এক- 
৷ প্রকার মাংসকন্দ উৎপাদন করে; আহ্াকে যোনিকন্দ কহে। চলিত করায় | 
ূ ইস্ার নাঁম পপ্যাদ।” বায়ুর আধিক্য থাকিলে, কন্দ রুক্ষ, বিবর্ণ ও ফাট! ফাঁট। 

ূ হয়। পিভ্তের আধিক্যে কন্দ রক্তবর্ণ হয় এবং তাহাতে দাহ ও জর হইয় 

ূ থাকে । গ্লেশ্মার আধিক্যে উহ] নীলবর্ণ ও কণ্যুক্ত হয়) এবং জিদোষের 

আধিক্য থাকিলে, উসমন্ত লক্ষণ মিলিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

| 

ভিন্ন ভিন্ন দোঁষজ প্রদর-চিকিতস্1 |-_বাতজ-গ্রদররোগে দধি ৬ 

ছয় তো, সচল লবণ %* ছুই আনা, কৃষ্ণজীরা, য্টিমধু ও নীলোৎপল, 

প্রত্যেক 1০ চারি আন। এবং মধু ॥০ অর্থতোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২ দুই 
। তোলা মাত্রায় ২ ছুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। পিত্বজ-প্রদরে বাঁসকের রস 

র অথবা গুলঞ্চেব রন চিনিমিশ্রিত করিয়। সেবন করাইবে। *রক্তগ্রদরে রসাঞ্জন, 

্ টাঁপা-নটের মূল ও মধু) প্রতে/ক সমভাঁগ, আঁভপচাঁউলধৌত জলের সহিত সেবন 
| করিতে দিবে । রুক্তপ্রদরে শ্বাস-উপদ্রব থাকিলে, এ ধোগের সহিত বামুনহাটা 

| ও শু"ঠ মিশ্রিত করা উচিত । যঙ্জডুমুরের রস, লাঁক্ষাভিজাঁন জল প্রভৃতি সেবনে 

। প্রদররোগের রত্তআঁব আঁশু নিধারিত হয়। ২ ছুই তোল! অশোঁকছাল, অর্দ- 
ূ সের জললহ সিদ্ধ করিয়া) একপোঁয়া অবশিষ্ট থাকিতে, তাহার সহিত /১ এক 

সের ছঞ্ধ মিশ্রিত করিয়া, পুনব্ধার পাক করিতে হইবে; ছুগ্ধভাঁগ অবশিষ্ট 

থাকিতে পাঁক শেষে করিবে। রোগিমীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত 

মাত্রায় তাঁহ৷ সেবন করাইলে, রক্তপ্রদর নিবাদিত হইয়। থাকে। যাবতীয় প্র্য়- 

রোগে অবস্থা! বিবেচন! করিয়া, দার্বব্যাদি কাঁথ) উৎপলাদি কন্ধ, চন্নাদি চুপ, 

ুধ্যাুগ চূর্ণ, গ্রদরাঁরি লৌহ, অশোকদ্বত, সিতধল্যাণ-্বত, অশোক ও 

্ী. দি 

ৃ 
ৃ 

| 

| 
ূ 
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পত্রাঙ্গাসব প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্তক। জীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও জর প্রভৃতি 
উপদ্রব থাকিলে, কোনপ্রকাঁর ঘ্বৃত সেবন করান উচিত নহে। বাষুর উপজ্রব |' 

থাকিলে, বা তলপেটে বেদন। থাঁকিলে, গ্রিয়ঙ্গ দি অথব৷ প্রমেহমিহির তৈল 

মর্দন কৰিলে, উপকার পাওয়। যাঁয়। ৃ্ 

৫. বাথক-চিকিৎসা 1__বাঁধকরোগে রজঃআঁব অধিক থাকিলে, গ্রদর- 
রোগোন্ত যাবতীয় ওষধ প্রয়োগ করিবে। রজোরোধ হইয়া গেলে, কাজির 
সহিত জবাফুল বাঁটিয়া সেবন করাইবে, এবং মুসববরঃ হীরাকসঃ অহিফেন 

ও দ্রারাচান, প্রত্যেক দ্রব্য ।* চারি আনা একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া, 

২ ছুইরতি দাত্রীয় ইহার বটিকা করিবে। এই বটিকা দিবসে ছুইবার করিয়া 
জলের সহিত সেবনীয়। তিত-লাউয়ের বীজ, দ্তীমুল, পিপুল, গুড়, ময়নাফল, 

যষ্টিমধু ও মুলার বীজ,_মনসাঁসীজের আঠার সহিত, এইসকল দ্রব্যের বর্তি 
প্রস্তত কব্মা) যৌনিমধ্যে ধারণ করিলে, রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে । উদর 

প্রভৃতি স্থানের বেদন! নিবারণজন্ত তলপেটে গমের ভূষির পুলটিশ দিবে। 

অশৌব ঘ্বত, অশোকারিষ্ট, ফল-কল্যাণঘ্বত ও সিতকল্যাণ-ঘ্বত প্রভৃতি ওষধ : 

এই অপ্ছাগ প্রযোজ্য । 

(ফা নলরোগ-চিকিত সা ।-_বারুপ্রধান যোনিরোগসমুহে বাঁযুনাশক 

স্বতাদি (নন করাইবে ; গুলঞ্চ, ভ্রিফলা ও দৃ্তী, ইহাদের কাথদারা যোনি ধৌত 

করাইবে ) এবং তগ্নরপাঁছুকা॥ বার্তা কু, কুড়; সৈন্ধব ও দেবদারু, ইহাদের কক্কের 

সহিত হথ1417 তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলে পিছু ( তুলার পাইজ । ভিজীইয়া, 

তাহা ০11ন»ধো ধারণ করাইবে। পিতৃপ্রধান যোৌনিরোগে পিত্বনাঁশক চিকিৎসা 

কর্ডবা, এবং দ্বতীক্ত পিচু যোনিমধ্যে প্রবেশ করান আবশ্ঠক। গ্লেম্স প্রধান 
যোনি. গে «ক্ষ ও উষ্ণবীর্ধয ওধধ প্রক্মোগ করিবে, এবং পিপুল, মরিচ, মাষ- 

কলা, - না, কুড় ও সৈন্ধব-লবঝণ একত্র পেষণ পূর্বক, তাহাতে তর্জনী 

অঙ্গুলিগ %:: গুল বস্তি প্রস্তুত করিয়া, যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে। কণিকা নামক 
যোনি)গে কু৬, পিপুলঃ আকন্দপল্পব ও সৈন্ধব-লবণ, একত্র ছাঁগমুত্রসহ পেষণ- 

পূর্বক € প্রত্থত কাঁরয়া; যোনিমধ্যে প্রবেশ করাইবে। শুল্ক ও কুলের পাতা: 
পেষদ পুধ্থ* তিলতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহার গ্রলেপ দিলে, বিদীর্ণ- 
যোনি গুশ.হত হয়। করেলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অন্থঃগ্রবিষ্ট 

4 

শপ সস সপ পপ পা ৭ পাস পপ রি ০০ পপর 

সাপ শশিস্পীীাাশাশীী টাটা ্াশিটীীশীীীীশিশী শি ীশা শশা শী শ?7). শশী শেপ পেপে ৯ ৯ পপ 

9 7 শক রা এ. 
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ৰ্ 

যোনি বহির্গত হয়। প্র্রংসিনী নামক যোনিরোগে ইন্দুরের বসা মর্দন করিলে, 
তাহ! পুনরায় স্বস্থানে অবস্থিত হয়। যোনির শিথিলতা নিবাঁরণজন্ত বচ, 
নীলোৎপল, কুড়, মর্রিচ, অশ্বগন্ধ। ও হরিদ্রা, সমভাগে লইয়া, একত্র পেষণ পূর্বক 
প্রলেপ দিবে এবং কস্তরী, জায়ফল ও কর্পূর কিংবা মদনফল ও কপূর, মধুর 
সহিত মিশ্রিত করিয়া» যোনির মধ্যে পূরণ করিবে । যোনির ছূরগন্ধ নিবারণ জন্য 

আম, জাম; কয়েদ্বেল, টাবানেবু ও বেল, ইহাদের কচিপাতা৷ এবং যষ্টিমধু ও 
৷ মালতীফুল,_-এইসকল দ্রব্যের কন্ধহ বথাবিধি ঘ্বত পাক করিনা, সেই ঘ্বতাক্ত 
ূ পিছু যোনিমধ্যে ধারণ করাইবে। বন্ধ্যারোগ নিবারণের জন্য মশ্বগন্ধার ক্কাথসহ 

দুগ্ধ পাক করিয়া, ও তাহাতে দ্বৃত প্রক্ষেপ দিয়া, খতুক্নানের পর সেবন করাইবে। 
পীতবীটার মুল, ধাইফুল, বটের শুগ্া ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের ! 

| সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইলে, অথবা শ্বেত-বেড়েলা, চিনি, যঙ্টিমধু১ রক্ত- ৃ 
৷ বেড়েলা, বটের শুর্গা ও নাগকেশর, এই সমস্ত ভ্ব্য মধুসহ পেষণ করিয়া, তুগ্ধ 
ও দ্বতের সহিত সেবন করাইলে, বন্ধ্যারোগ নিবারিত হয়। কন্দরোগ-বিনাশের 

জন্ত ত্রিফলার কাথে কিঞ্চিং মধু প্রঙ্গেপ দিয়া, তাহাদ্বারা যোনি ধৌত করিবে। 
| গিরিমাটী, আমের কুশী, বিড়ঙ্গ- হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্ফল, এইসকল দ্রব্যের 

চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া কন্দে প্রলেপ দিবে। ইন্দুরের টাটকা মাংস খণ্ড খণ্ড 
করিয়!, তিলতৈলের সহিত পাক করিবে । মাংস সম্যক্রূপে গলিয়া গেলে পাক 

শেষ করিতে হইবে; পরে সেই তৈলদ্বারা বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া যোনিতে 

ধারণ করিলে, কন্দবোঁগ নিবারিত হয়। ফলদ্বত, ফলকলাণ ত্বত ও কুমাঁর- 

কল্পক্রম দ্বত প্রভৃতি ওষধ যাবতীয় যোনিরোগেই বিবেচনাপূর্বক প্রয়োগ করা 
বাইতে পাঁরে। 

পথ্যাপথ্য ।--প্রদর প্রভৃতি রৌগে দিবসে পুরাতন সুক্ম-চাউলের অন্ন; 

মুগ, মন্থর ও ছোলার দাইল ) মোচা, কাচকলা, উচ্ছে, করেলা, ডুমুর, পটোল ও |: 
পুরাতন কুমড়া প্রভৃতির ঘ্বতপক তরকারী এবং সম্থান্ুসারে মধ্যে মধ্যে ছাগ- 
মাংদের রস আহার করিতে দিবে। অল্পপরিমাণে ক্ষুদ্রমৎস্তের ঝোল খাওয়! 
নিতান্ত অপথ্য নছে। রাত্রিতে ক্ষুধা অনুনারে কুটি প্রভৃতি ভোজন করিতে ূ 

দেওয়া আবশ্যক ৷ সহমত ৩৪ দিন অন্তর গরমজলে স্নান কর] উচিত। জর।দি | 
 উপসর্থ থাকিলে, লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে) এবং ক্গান বন্ধ করিবে। ূ 

& ৪ 
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রজোরোধ হুইলে ্বি্বক্রিয়। আবশ্তক। মাঁষকলায়, তিল, দধি, কীঁজি, ? 
মৎস্য ও মাঁংসভোঁজন এই অবস্থায় উপকারী । ৃ 

নিষিদ্ধ কর্ম |__গুরুপাঁক ও কফজনক দ্রবা, মত্ত, মিষ্টদ্রব্য, লক্কাঁর | 

ঝাল, আঁধক লবণ ও দুগ্ধ প্রভৃতি আহার এবং অগ্নিসস্তাপ ও রৌদ্রসেবন, হিম- 1 

লীগান, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অধিক পরিশ্রম, পথপর্যাটন, মগ্ঘপান, উচ্চস্থানে | 

উঠা-নমা, বিশেষতঃ মৈথুন, মল মুত্রাদির বেগধারণ, সঙ্গীত ও উচ্চশব্দৌচ্চারণ 

প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রীরৌগেই নিতান্ত অনিষ্টজনক । 

গভিণীা-চিকিৎস]। . 
বিবি 

গণ্ডিণী-চিকিৎসার দুরূহত||-__স্ত্ীদিগের গর্ভাবস্থয় জবর, শোঁথ, 
উদরাঁনয়, বমন, শিরোূর্ণন, রক্তম্াব ও গর্ভে বেদন। প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া ূ 

উপস্থিত হইয়। থাকে । সাধারণ অবস্থার ন্যায় সেই সেই রোগের ওষধ প্রয়োগ | 
করিয়া এই অবস্থার চিকিৎসা করা বাঁয় না; তাহাঁতে গভিণী ও শিশুর বিবিধ |. 

বিপদের আশঙ্কা । এইজন্য গভভিণীদের প্রধান প্রধান কয়েকটা পীড়াঁর বিশেষ ! 

চিকিৎসা! জ্ঞাত হওয়। মাবশ্যক | 

গর্ভাবস্থায় জুর-চিকিৎস1।---গর্ভাবস্থার জর হইলে, যষ্টিমধূঃ রক্ত- 
চন্দন, বেণামূল, অনন্তমূল, পদ্মাকা্ঠ ও তেজপত্র, ইহাঁদের কাথের সাহত মধু ও 

চিনি মিশ্রিত করিয়। পাঁন করিতে দিবে । অথবা রক্তচন্দন, অনস্তমূল, লোঁধ ও 

দ্রাঞ্গ।, ইহাঁদের ককাথে চিনি গ্রক্ষেপ দিয়! পান করাইবে। এরপাঁদি কাঁথ, গর্ভ- 

চিন্তামণিরস, গর্ভবিলাঁসরন ও গর্ভপীযৃষবল্লীরস, গভিণীর জরশান্তির জন্য প্রয়োগ 

কর! উচিত। জররোগোক্ত পাঁচন ও ওধধমধ্যে যেগুলি মুদুবী্য, বিশেষ 

বিবেচনা পূর্বক তাঁহাঁও প্রয়োগ কৃর1 যাইতে পাঁরে। অতিপাঁর কিংবা গ্রহণী- 
রোগ হইলে, আমছাঁল ও জামছাঁলের কাথের সহিত খৈশ্চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন 
হ৮াই,। বুহত হীবেরাদি ক্কাখ, লবঙ্গাদিচূর্ণ, ইন্দুশেখররস প্রস্তুতি এবং 

অতিসারাদি রোগোক্ মৃদ্বীর্য কতিপয় গুধধ রিবেচনাপূর্বক তাহাতে প্রয়োগ 

টিরিিটিনিডিরাটিটিিযািিাররা রি. 
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করা উচিত। মলরোধ হইলে, পাকা আম, পাকা বেল, কিস্মিদ্, পাকা-পেপে ূ 

ও গরম ছুগ্ধ প্রত্থৃতি সারক দ্রব্য ভোজন করাইবে। নিতাত্ত আবশ্যক হইলে, 

 এককীচ্চা মাত্রায় এরগুঁতৈল ছুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। অধিক বিরে- 
চন হইলে, গর্ভপাতের আশঙ্কা) সুতরাং বিশেষ বিবেচনার সহিত, যাহাতে 

| অধিক বিরেচন না হয়, এইরূপ ওধধ প্রয়োগ করিবে। শোঁথ হইলে, শুদ্ক- 
মূলা, পুনর্নবা, গোক্ষুরবীজ, কীকুড়ের বীজ ও শসাঁর বীজ, ইহাঁদের কাথ চিনি- 
মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। শোথস্থানে মনসালীজের পাতার রস মালিশ 

করাইবে। গর্ভাবস্থায় বমন হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম; স্থতরাং তাহা নিবারণর 

জন্য সহসা কোন ওষধ গ্রয়োগ করিবার আবশ্তক নাই। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ! 

কিঞ্চিৎ মিছরির সরবৎ ঝ! দুগ্ধ খাইতে দিলে, স্বাভাবিক বদির হাঁস হইয়া থাকে । 

নিশ্নত অধিক কষ্টকর বমন হইলে, খই-চুর্ণ, দ্রীক্ষা ও চিনি একত্র জলের 
সহিত মর্দন করিয়া ছকিয়া, সেই জল অল্প অল্প পাঁন করিতে দিবে; অথব! 

্রাক্ষা, ঘষাশ্বেতচন্নন, শসার বীজ, এলাইচ ও মৌরী, এইসকল দ্রব্য জলস্হ 
মর্দন করিয়া, তাহাই অল্প অন্ন পাঁন করাইবে; এবং গর্ভবিলাসতৈল অথবা 
বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত বিষুণতৈল, মধামনারায়ণতৈল ও নারাক্ণতৈল প্রভৃতি 
মর্দন করিতে দিবে। শিরোধঘূর্ণন হইলে, এসমন্ত তৈল মন্তকে ব্যবহার 

কর আবশ্তক। 

মাসভেদে গর্ভের রক্তআীব-চিকিৎস। ।-_গর্ভের প্রথম মাসে 
রক্তমাব হইলে, যষ্টিমধুঃ সেগুনবীজ, ক্ষীরকাকৌলী ও দেবদারু, এইসকল দ্রব্যের 
সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া, তাহাই পান করাইবে। এইরূপ দ্বিতীয়ম।সে রক্তআব 

হইলে, আনরুল, কৃষ্ণতিল, মন্রিষ্ঠা ও শতমুলী ; তৃতীয়মাসে পরগাছা, ক্ষীর- 

কাকোনী, নীলম্ত'দী ও অনন্তমূধ ) চতুর্থমাসে অনন্তমূল, শ্তামালতা, রান্না, বাুন- 
হাঁটা ও যষ্টিমধু) পঞ্চমমাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গান্তাঁরীফল, বটাদি ক্ষীরি-বুক্ষের 
(বট, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্জডুমুর ও বেতসের ) ছাল ও শুঙ্গা এবং দ্বৃত; ধষ্ঠমাসে 

চাঁকুলে, বেড়েলা, দ্জিনাবীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু; সগ্তমমাসে পানিফল, মৃণাল, 

কিস্মিম্) কেগুর, যষ্টিমধু ও চিনি; অষ্টমমাসে কয়েৎবেল, বৃহতী, পটোলপত্র ও 
| ইন্গুমূল; নবমমাসে যট্টিমধু, অনন্তমূল, ক্গীরকাকোলী ও স্তামালতার সহিত এবং 
.] দশমমাসে কেবল শুঠের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া! তাহাই পান করাইরে। 
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মাসভেদে গর্ভবেদনা-চিকিস] ।--গর্ভের প্রথম মাসে গর্ভবোনা 
উপস্থিত হইলে, শ্বেতচন্দবন, গুল্ফা, চিনি ও ময়নাফল, সমপরিমাণে লইয়া চারি 
আনা মাত্রায় আঁতপ-চাউলধোৌত জলের সহিত সেবন করাইবে। অথবা তিল, 

পল্সকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতওুল, এইসমন্ত দ্রব্য দুগ্ধের সহিত একত্র পেষণ করিয়া, 
অর্ধতোঁলা মাত্রায় হুগ্ধ, চিনি ও মধুর সহিত পান করাইবে এবং তৎপরে ছুগ্ধমহ 
অন্ন থাইতে দিবে। দ্বিতীয় মাঁসে বেদনা হইলে, পদ্ম, পানিফল ও কেশুর, আঁতিপ- 

চাউলের জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। তৃতীয়মাসের বেদনায় 

শতমূলী ২ দুইভাগ "ও আমলকী ১ একভাগ, একত্র বাটিয়া, অর্ধতোল! মাত্রায় 
কিঞ্চিৎ গরমজলের সহিত সেবন করাইবে ; অথবা পদ্ম, শীলশ্ত দীুল ও শাল্ক, 

চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিতে দিবে। চতুর্থমাসের বেদনায় 
নীলশু দী, শালুক, কণ্টকারী ও গোক্চুর ; অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বাল1 ও 

নীলপ্'দী এইসমস্ত দ্রব্য ছুপ্ধের সহিত পেবণ করিয়া! সেবন করাইবে। পঞ্চম- 

দাসের বেদনায় নীলশু'দী ও ক্ষীরকাঁকোলী ছুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া) দুগ্ধ, ঘ্বুত 

ও দর্ধুর সহিত পান করাইবে ) অথবা শীগশু দীফুল, দ্বৃতকুণারী ও কাকলা 

সমন্ভাগে লইয়া) জলের সহিত পেষ্ণ পূর্বক কুপ্ধসহ পান করিতে শিবে। 

২মদের বেদনায় টাবাঁনেবুর বীজ, প্রিযগ্ক, রক্তচন্দন ও নীলশুদী ছুষ্ধের সহিত 

পেখণ করিয়া, কিংব1 পিয়ালবীজ, দ্রাক্ম1 ও খই-চুর্ণ শীতলজণের সহিত যিশ্রিত 

করিছ। সেবন করাইবে। সপগ্তমনাপের বেদনায় শতমুলী ও পদ্মমূল একত্র বাঁটিয়া 
দুখের সহিত, কিংবা কয়েতবেল, স্থপারীমূলঃ খই ও চিনি নতলজলের সহিত 

সেবন করাইবে। অষ্টমমীসের বেদনার সপ্তম-মাসোক্ত ড্রব্যসমূহ আঁহপ চাউল- 

ধৌত-জলের সহিত বাঁটিয়া পান করিতে দিবে । নবমমাদের বেদনায় এরগুমূল 
কীির সহিত বাঁটিয়। সেবন করাইবে। দশমসাসে বেদনা হইলে, নীপোৎপল, 

যষ্টিমধু ও মুগ, চিনির জল কিংবা ছুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া সেবন করাইবে। একাদশ 
মানের বেদনাক্স যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলশু দী; অথব৷ ক্ষীরকাকোলী, 

নীলশু'দীফুল, কুড়, বরাহক্রান্তা, ও চিনি, এইসমন্ত দ্রব্য নীতলজলের সহিত 

বাটি ছু্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। দ্বাদশ মাসের বেদনায় চিনি, ভূমি- 
কুম্মাণ্ড, কাকোলী, ও ক্ষীরকাকোলী, এইসমস্ত দ্রব্য গীতল জলের সহিত বাটি 

সেবন করাইবে। 
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শসা পিপিপি পাপা পা... ক ই 

| নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদ্শমাসে কর্তবা |-_নন্ম হইতে 
| খাদশমাস পর্যন্ত প্রসবকাঁল 9 সুতরাং এইসময়ে গর্ভবেদনা উপস্থিত. হইলে, 
। ভাহ! প্রসববেদনা! কি না বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া, ওুঁধধ প্রয়োগ করা 

আবশ্তঠক। কারণ প্রপব-বেদনায় বেনা-নিবাঁরক কোনরূপ ওঁষধ সেবন করান 

উচিত নহে । 

অকালে গর্ভচালন! ও কুক্ষিশূলের চিকিগুস! 1-__-অকালে গর্ভ 
চালিত হইলে, কুম্তকার হাঁড়ী প্রস্থত করিবার জন্য মর্দনাদি ছার! ' মৃত্তিকা 

প্রস্তুত করিয়া বাঁখে, সেই মৃত্তিকা ॥০ অদ্দতোঁল!, এক পোঁয়। ছাণ্দৃপ্ধ ও চারি 

আঁন। মধুর সহিত মিশ্রত করিয়া সেবন করিতে দিবে । অথবা বালা, আতিইচ)' 

মুতা) মেচবস ও ইন্্রবব, এইনকল দব্যের ক্বাথ সেবন করাইবে। ইশারা 

কুক্ষিশূলও নিবারিত হইয়া থাকে । অকালে গর্ভন্নাব হইলে, কের, পানিফল, 

পল্পকেশর, নীলশু'দী, মুগনী ও যষ্টিমধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত দুপ্ধ পাক 
করিয়া পাঁন করাইবে ) তুদ্বারা আবজনিত শুলবৎ্ বেদন! দূরীভূত হয়। 

. অতিরিক্ত রক্তআাব চিকিৎসা ।__গর্ভস্রাব, গর্ভপাত, ভথব! যথা- 
কালে প্রনবের পর অতিরিক্ত রক্তআাঁব হইলে, তাহা বন্ধা করা আবশ্ত-; নতুবা 

তাহাতে প্রহ্থতাব মুত ঘটিবার সম্ভাবনা । রক্ত ধন্ধ কবিবার জন্য প্রশ্ুতার 
তলপেট ময়দ] ঠাসিবাঁর মত টিপিয়! ধরিবে ; তলপেটে শীশুলজ্লেব ধাশ্ণী দিবে, 

এবং পীতলজলে গামছা ভিজাইয়া। বারংবার তাহার ছাটু দিবে। ্তকৃড়ায় 

নিশীদল ও সোর! বাধিয়া তাহা জলে ভিজাইয়!) তলপেটের উপর বসাঈত দিবে? 

তলপেটের উপর একখণ্ড বরফ রাখিয়া দিবে। পিচকারীদ্বারা শীতল জল 

গর্ভাশয় মধ্যে প্রবেশ করাইয। দিবে । পাক্করার ঝিষ্টাচর্ণ ২ রতি মাত্রায়, আতপ- 

চাঁউল-ধৌত জলের সহিত সেবন করাঁইবে। রোঁগিণীকে তখন উঠিতে বসিতে 

দেওয়া উচিত নহে। পিপাসা হইলে, স্শীতল জল যথেষ্ট পরিমাণে পান 

করিতে দিবে। 

প্রসব-বিলম্ঘে চিকিৎসা ।-_ প্রসব হইতে বিলম্ব ঘটিলে, ইঈশশাঙ্গ- 

লাঁর মূল কাজিসহ পেষণ করিয়া তাহা পদদ্ধয়ে লেপন করিবে ) বাসকের সুল 

কটিতে বাঁধি দিবে ) অথবা বাসকের মূল পেষণ করিয়৷ নাভি, বস্তি ও যোনিতে 

প্রলেপ দিবে। কাঁজির.সহিত গৃহের ঝুল ) অথব দ্বতের সহিত ছোলঙ্গ নেবুর 
রী 9 
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এ ২৬৪ কৰিরাজি-শিক্ষা । 

মূল ও যষ্টিমধু ; কিংব1 ফলসার গাছ, শীলপাণী, আকনাঘি, বিষলাঙ্গলা ও আপাং, 

ইহাদের মধ্যে যে কোঁন একটা জব্যের মূল) নাগদানার মুল ও চিতামূল, লমভাগে 

পেষণ করিয়া, চারি আন মাঁজায় মেবন করাইঝৌ, অনায়াসে প্রসব হইয়া! থাকে । 

স্বৃতসন্তান-প্রসবের উপায় ।-_গর্ভস্থ শিশু জীবিত না! থাকিলে, 
প্রায়ই আপন হুইতে প্রসব হয় না । অধিকাংশ স্থলেই তাহাতে শস্ত্-প্রয়োগের 

আব্শ্ক হয়। গভভিণীর মস্তকে অল্লপমাজায় সীজের আঠ। প্রদান করিলে, মৃত 

সন্তান প্রসব হইয়া থাকে | পিপুল ও বচ একত্র জলসহ পেষণ করিয়া, এরগু- 
তৈলের সহিত নাভিতে প্রলেপ দিলে এবং নাঁগদানার মুল ও চিতামুল সমভগে 

বাটিয়। চারি আনা মায় সেবন করাইলে, মৃতসন্তান সহজে প্রসব হয়। 

ফুল পাতিত করিবার উপায় ।_যথাসময়ে ফুল পতিত না হইলে, 
তিত-লাউ, :সাপের খোঁলন, ঘোঁযাঁলতা এবং সর্ষপতৈল, এইসমন্ত দ্রব্যের ধৃপ 

যোনিতে প্রদান করিবে। অন্ুলিতে কেশ জড়াইয়া, সেই অন্গুলিদ্বারা প্রস্থতার 

কঠদেশ ঘর্ষণ করিবে । ঈশলাঙ্গলার মূল পেষণ করিয়া, হস্ত-পর্দে লেপন করিবে। 

এইসমস্ত কার্ষ)ঘারা অচিরে ফুল পতিত হইয়! থাকে । 

মক্ল্পশুল- “চিকিৎসা ।__প্রসবের পর বস্তিতে ও শিরোদেশে অত্যন্ত 

বেদন। হইলে, তাহাকে মক্কল্লশুল কহে। স্বৃত কিংবা গরমজলের সহিত যবক্ষাঁর 

সেবন করাইলে ১ কিংবা পিপুলঃ পিপুলমুল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, গজ- ৃ 

পিগ্নলী, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রধব, আকনাদী, জীরা, সর্ষপ, ঘোঁড়ীনিমফল, 
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হিং, বামুনহাটা, মুব্বামূল, আঁতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকী, এইপকল দ্রব্যের ক্কাথ 

সৈম্ধব-লবণের সহিত সেৎন করাইলে, মক্কললশুল নিবারিত হয়। 

গর্ভের ও গণ্ভিণীর পুষ্টিকর উপায় ।-___গর্ভাবস্থায় বায়ু অতিশয় 
প্রকৃপিত হইলে, গভিণীর শরীর শু হুইয় যায় এবং গর্ভও শুষ্ হইয়া যথাকাঁলে 

উপযুক্তপরিমাণে বদ্ধিত হইতে পারে না। তাহাতে যষ্টিমধু ও গাম্তারীফলসহ 
ছুপ্ধ পাক করিয়া, সেই দুগ্ধ পান করিতে দিবে। অথব! গুলঞ্চ, ভূমিকুম্মাড, 
অশ্বগন্ধ|, অনস্তমূল, শতসূলী, মুগাণী, মাঁধাণী, জীবস্তী ও যষ্টিমধুঃ এইসকল দ্রব্যের 

সহিত যথাবিধি ত্বত পাঁক করিয়া! সেবন করাইবে। 

পথ্যাপথ্য ও কর্তব্য কন্মন ।-_-গর্ভাবস্থায় কতকগুলি সাধারণ নিয়ম 

প্রতিপালন .মকল গঞিগীরই নিতাস্ত কর্তব্য। লঘুপাক অথচ পুঠিকর ও ূ 
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আপস 

রুচিজনক দ্রব্য আহার করা উচিত। অধিক পরিশ্রম বা একেবারে পরিশ্রম- 

ত্যাগ কর্তব্য নহে। যেসকল কার্্যে শ্বাসপ্রশ্থাস বেশীক্ষণ রুদ্ধ রাখিতে হয়, 

অধিক বেগ দিতে হয়, কিংবা তলপেটে চাপ পড়ে, প্টসইসকল কাধ্য করা উচিত 

নহে। পদব্রজে বা কোন ভ্রতযানে অধিক দূর গমন অনিষ্টজনক। সর্বদা 
প্রসন্নচিত্তে থাক! আবশ্টঠক ; কাঁরণ ভয়, শোক ও চিস্তাদিদ্বারা, মনের অন্নুখ 

| জন্মিলে, সন্তানের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উপবাস, বাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, 
অগ্নিসস্তাপ, মৈথুন, ভারবহন, কঠিন-শয্যাঁর শয়ন, উচ্চস্থানে আরোহণ ও মল- 

মুত্রাদির বেগধারণ কদাঁচ কর্তব্য নহে। 

গর্ভাবস্থায় যে ষে গীড়। উৎপন্ন হইবে, তাহাতে সেই সেই রোগোক্ত পথাপথ্য 
প্রতিপালন করিতে হইবে । উপবাসযোগ্য পীড়ায় লঘু ভোজন করিতে দিবে; র 

একবারে উপবাস দেওয়া অনিষ্টজনক । 

গর্ভ কিংবা গভ্ভিণী শুষ্ক হইলে, ঘ্ৃৃত, ছুগ্ধঃ হংসিহ্ব ও ছাগ-কুকুট1দির মাংস 
প্রভৃতি পুষ্টিকর পথ্য ভোঞ্জন করিতে দিবে । 

প্রসবান্তে কর্তব্য ।-_ প্রসবের পরেও প্রন্থতাকে কিছুদিন বিশেষ 

সাবধানে রাখা আঁবঞ্যক । প্রসবের দিন হইতে তিনদিন পর্য্যন্ত ছুপ্ধ বা হুগ্ধসাগড 

প্রভৃতি লঘুপধ্য ভোজন করিতে দেওয়া! উচিত। প্রসবের দিন ব্যতীত অন্য 
দুইদিন দুধ-ভাঁত দিলেও ক্ষতি নাই । তৎপরে অন্তান্ত সুপথ্য দেওয়া! যাইতে 

পাঁরে। পাঁচ দিবস পর্যন্ত উঠিয়া বসিতে ঝ৷ বেড়াইতে দেওয়া! উচিত *নহে। ূ 

সাঁতদিন পর্য্যন্ত স্নান বন্ধ রাখিবে। তাহার পরেও ১৫1১৬ দিন গরমজলে স্নান 

কর! উচিত-। অগ্রিসস্তাপসেবন এবং শুঠ, গোলমরিচ, আদা, কৃষ্ণজীর! প্রভৃতি 

দ্রব্য ঝাঁটিয়।, এদেশে যে “ঝাল-খাওয়ানর” রাঁতি প্রচলিত আছে, তাহ বিশেষ ৰ 

উপকারক। প্রস্থতার মলিন বশ্র ও শধা। সর্কদা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া 

নিতান্ত আবশ্যক 

গভিণী চিকিৎস!। ২৬? 

ূ 

ৃ 
| 
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২৬৬ কবিরাঁি-শিক্ষা ! ৮ 
 পাপাপাপাপিপাস্পীপ পিস লী শিপ াশন শি পাটা পিসী 

কতিকারোগ। 

সৃতিকা-নিদাঁন !--প্রস্থতা জর অন্চিত "মাহার-বিহারাদি জন্ত অর্থাৎ 

শরীরে অধিক বাতাস ও হিমঙ্গাগান, দৈতা ক্রিয়া, ঘপক্দ্রব্য-ভোঁজন, অজীর্ণসত্ে 

ভোজন ও ক্ষীণাগ্ি-অবস্থায় গুরুপাকদ্রব্য ভোজন প্রতি কারণে নানাপ্রকার 

সুতিকাঁরোগ জন্মিযা থাকে । কুৎসিত শুতিকাগৃহও সুভিকারোগের একটা 

প্রধান কাঁবণ। জর, শোঁথ, অগ্নিমান্দ্য, অতিনাঁর, গ্রহণী, শুলঃ আনাহ, বলক্ষয়, 

কাঁস, পিপাসা, গাত্রভার, গাত্রবেদন! এবং নাক মুখ দিয়। কফআঁব প্রভৃতি. 

যেসকল 'ীড়া প্রসবের পর উত্পন্ন হয়, সেইসমন্ত রৌগই স্ৃতিকা রোগ নামে 

ূ অভিহিত হইয়া থাচুক। 

/ সৃতিকা?রা” চিকিগুম। _ হুতিকাঁজ্র হ'তকাদশমূল অথবা সহ- 

ূ চরাদি পাচন, স্মতিকাঁরি রস বুহৎ স্থতিকাখিনোৌদ এবং জবরোগোক্ত পুটপাকের 

ৰ 

শসা পয পসপ ০৮াপপিপপ-ই  -প 

ব্ষিম-আবান্তক লৌহ প্রভৃতি কতিপয় উুঁষধ প্রয়োগ করিবে গাত্রবেদনা- 
শাস্তির জন্য দশগল পাঁচন এবং লক্্মীবিলাস রস শুভৃতি ওষপ প্রয়োগ করা উচিত। 

কাসশ্নান্তির জন্য সুঠিকান্তক রদ এবং কানরোগোক্ত শুঙ্গারাত্র প্রভৃতি কতিপয় 

ওঁধধ প্রয়োগ কবিবে। অভিসার ও গ্রচ্ণী প্রভৃতি রোগে অতিমারাদি রোগোক্ত 

ৰ উপযুক্ত ওঁধধ এবং জীরকার্দি মোদক, ভীরকাগ্ঠরিঞ্ ও সৌভাগ্যশুগীমোঁদক 

প্রভৃতি প্ররোগ করিতে হয়। সুতিকা-অবস্থাঁর যে যে রোগের আধিক্য দেখিতে 

পাঁওয়া যাঁয়, সেই সেই রোগনাশক 'উবধসমূহ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করা 

আবশ্টাক। 

পথ্যাপথত ।--স্থতিকারোগে রোগবিশেষের আধিক্য বিবেচনা করিয়।, 
সেই সেই রোগোক্ত পথাপথা প্রতিপালন করিতে হয়। সাধারণ সুতিকাবস্থায় | 

পুরাতন-শাপিতওূগের অন্ধ, মন্থর-ডাঁউলের যৃষ, বেগুন, কচিমুলা, ভুমুব, পটোল | 
'ও কাঁচকলার তরকারি, দাড়িম এবং অগ্রিদীপক ৪ বাতগ্রেক্সনাশক দ্রব্য আহার ৃ 

করিবে । বাতগ্লেক্ষনাশক ক্রিয়াসমূহও প্রতিপালন কর! উচিত। 
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নিষিদ্ধ কন্ম ।-_-গুরুপাক ও তীক্ষবীর্যয থাগ্য ভোঙ্জন, অগ্নিসন্তাপ, 

পরিশ্রম, শীতলসেব! 'ও মৈথুন-_-হ্ুতিকারোগে বিশেষ নিষিদ্ধ।. প্রসবের পর 
তিন চারিমাস পর্য্যন্ত প্রহ্ুতার সাবধানে থাক! নিতাস্ত আবশ্ঠক। 

প্রশস্ত সুতিকা।গৃহ ।-স্ত্রীদিগকে হ্থতিকা' রোগ হইতে রক্ষা করিতে, 
হইলে, প্রথনেই হুতিকাগৃহ নির্বাচনবিষয়ে মনোধোঁগী হওয়া আবশ্যক । বাড়ীর 

উঠানে ন্তক্কারঙ্গনক একখানি ক্ষুদ্রকুটার নির্মাণ করিয়া, তাহাই গ্রসব্রে জন্ত 
নির্দিষ্ট করা কখনই উচিত নহে। এই ক্ষুদ্র গৃহে উপযুক্ত আলো ও বাতাস 

যাইতে না| পারা সর্বদাই তাহ! দু 5 হইয়া থাকে; তাহাতে আবার সর্বদা 
অগ্নির ধূম ও উত্তাপ, শিশুর মল-মুত্র এবং ছুই তিনটা লোকের নিংশ্বা্ণাধু 
প্রভৃতিদ্বারা সেই সঙ্ীর্ণ গৃহেব বারু অধিকতর দূষিত হইয়া উঠে। সুতরাং 

তাহা হইতে প্রস্থতার ও শিশুর নাঁনাবিব উতৎ্কট পীড়া উৎপন্ন হয়। পরিষ্কৃত 

ও শুষ্ক স্থানে অন্ত5ঃ সাত আট হাত দীর্ঘ, পাঁচ ছয় হাত প্রশস্ত ও পাচ ছয় হাত 

উচ্চ, উত্তরদ্ব'রী বা দক্গিণদ্ব।রা এবং রুজু রুজু করেকটা জানালাবিশিষ্ট স্থতিকণাগৃহ 
। নিন্াণ কর! উচিত । তাঁহার মেজে উঠান হইতে একহাত উচ্চ করিয়া থোয়। 

বা ধমাটাদ্বারা দুম্ম্ষ করিয়া তৈয়াৰ করিত হইবে। মেক্জে থেশ সমতল 

হওয়া আবশ্যক । ভুগ|ব-জানালায় কপাট পাখিতে হইবে । এহরপ পৃথক্ গৃহ 

নির্মাণ করিবার স্ুবিধ। না হইলে, বাড়ীর মধ্যে একখানি ভাল ঘর বাঁছয়াঃ 
তাহাই হুতিকাগৃহের জন্য নিদ্দি্ট করা উচিত। গৃচে ধুম ন! হয়-_এইরূপ 

অঙ্গার-অগ্নি কড়ায় বা মালসায় করি! গুহে বাখ! আবশ্ঠক। গ্রহ্তার শয়নাদি 

জন্ত একখানি পাটি দেওয়া উচিত; অভাবে খড় বা! বিচালি পাতিয়। তাহার ।. 

উপর শধ্য! প্রস্তত করিয়া দিবে। শিব মল-মৃত্রাদি সর্ববদ] দূরে ফেলিয়া ধিবে। 

রাত্রিকালে ও নীতলবাতাসের সময়ে জানালা বন্ধ রাখিবে, কিন্তু অন্ত সকল 

সময়েই জানালা খুলিয়া রাখিবে। এইসমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিলে, সতিক! 

রোগের আশঙ্কা অনেকট। দূরীভূত হইয়া থাকে । 

পাস পপ পপ ০ পি পস সস পা শত পিপি পি পি | পপ পা শশী পপ শপ পপ সপ পপ পসরা পাস 

ক 

১ পপ এপ এপি পপ পাাা_. 
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এ. স্তনরোগ ও স্তন্যদুফি | 

টুনুকে। |-্ব স্ব প্রকৌপ-কাঁরণবশতঃ বাতাদি দৌষত্রয় কুপিত হইয়া, 
গর্ভবতী ব! প্রস্থত। স্ত্রীর স্তনে আশ্রিত হইলে, নানা প্রকার বিদ্রধি (ফোড়া ) 
উৎপন্ন হয়। এই স্তন-বিদ্রধিকে চলিত কথার "ঠুন্কো” কহে। 

দুষিত -স্তম্যলক্ষণ 1--অনুচিত আহার-বিহারাদি কারণে বাতাঁদি দোঁষ- 
সমূহ স্তনহুগ্ধ দূষিত করিলে, তাহাকে স্তন্তদুষ্টি কহে। বায়ুদুষিত স্তস্ত কষায়রস- 

বিশিষ্ট এবং তাহা জলে ফেলিলে, জলের সহিত না মিশিয়া উপরে ভাসিয়৷ 

উঠে। পিত্ৃদৃষিত স্তন কটু, অন বা লবণান্বাদ এবং পীতবর্ণ রেখাযুক্ত। ্লেম্স- 

দৃষিত স্তন্ত ঘন ও পিচ্ছিল) ইহা জলে ডুবিয়া যায়। এপ মিলিত ছুইটী দৌষজ 
বা তিনদৌষধজ লক্ষণ দেখিতে পাঁইলে, তাহাকে দ্বিদৌষজ বা জিদোষজ বলিয়া 

নির্দেশ করিতে হইবে। এইরূপ দৃধিত-স্তন্তপানে বালকের বিবিধ পীড়৷ জন্মিতে 
পাঁরে। যে স্তন্ত জলে ফেলিলেঃ জলের সহিত মিশিয়! এক হ্ইয়! যাঁয় এবং যাহ! 
পাওুবর্ণ, মধুররস ও নির্মল, সেই হুপ্ধই নির্দোষ । শিশুদিগকে সেইদুগ্ধ পাঁন 

করিতে দেওয়া উচিত । 

ইন্কো। চিকিৎসা ।--“ঠুন্কো” রোগে স্তনে শোথ হইবামাত্র সর্বদা 

দুগ্ধ গালিয়৷ ফেলিবে, জৌকদ্বারা রক্তমোক্ষণ করাইবে, কিং রাখালশসার মূল, ৃ 

অথব! হরিদ্রা! ও ধুতুরার পাতা একত্র বাটি প্রলেপ দিবে। বিদ্রধি ও ব্রপনরোগে 
যেসকল যোঁগাদি লিখিত হইয়াছে, মেইসমস্ত যোগও ইহাতে প্রয়োগ করা যাইতে 

পারে। পাকিলে, শন্ত্রপ্রয়োগ বা ওষধদ্বার৷ পুয়াদি নির্গত করিয়া ব্রণরোগের 

| স্তাঁয় চিকিৎসা করিবে। 

দুষিতস্তন্য-চিকিৎস! | --বাঘুকর্তৃক স্তন্ত দুষিত হইলে, দনুলের ককাথ 
পান করাইবে। পিত্ুদূষিত স্তন্তে গুলধ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমপত্র, রক্ত- 
চন্দন ও অনন্তমূল, এইসমন্ত দ্রব্যের কাথ পান করাইবে। কফদুষিত-্তস্তে 

ভিফলা, মুতাঃ চিরাতা, কট্কী, বামুনহাঁটা, দেব্দারু, বচ ও মাঁকনাদি এইসকল 
দ্রব্যের কাথ পাঁন করিতে দিবে। দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ স্তন্ছষ্টিতে এসকল 

মিলিত দ্রব্যের ক্কাথ পান করাইবে। 
নি০০০০০০০৮া 
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----- ললিত 

বালরোগ। শত. 

স্তন্যদুষ্টির চিকিৎসা! __স্তনদুগ্ধ শুফ হইয়া! গেলে, বনকাপাসের মূল 
ও ইক্ষুমূল সমভাঁগে কাজির সহিত বাঁটিয়া, অর্ধতোঁলা মাত্রায় সেবন করাইবে) 
অথবা! হরিজ্রা, দারুহরিদ্রা, চাঁকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ ) 

কিংবা বচ, মুতাঁ, আঁতইচ, দেবদাঁরু, শুঠ, শতমূলী ও অনস্তমূল,. এইসকল 

দ্রব্যের ক্কাথ পান করাইবে। 

পথ্যাপথ্য ।-_ স্তনরোগে বিদ্রধিরোগের স্যায় পথ্যাপথ্য প্রতিপালন ূ 

আবশ্যক | স্তন্তদুষ্টিতে দৌষবিশেষের আঁধিক্যান্থুদারে সেই সেই দোষনাশক এবং 

স্থতিকারোগের সাধারণ পথ্যাপথ্য প্রতিপালন করিতে হয়। 

| 

৯০ ৯০০৪ রি ০2 

দৃুষিত-স্তন্যজ বালরোগ |--জননীর বা ধাতীব স্তনদুগ্ধ দুষিত হইলে 
সেই দৃমিত সত্য পাঁন করিয়া, শিশুদিগের নাঁনাপ্রকার পীড়া জন্মে। বাঁুদুষ্ট 

স্তগ্ক পাঁন করিলে, শিশু বাযুকোগাক্রীন্, ক্ষীণম্বর 9 কৃশাঙ্গ হয় এবং তাঁহার মল- 

মৃত্র ও অধোবাধুর নির্গমনে কষ্টবোধ হইয়া থাকে । পিত্ত স্তন্য পাঁন করিলে, 
ঘন্ম, মলভেদ, তৃষ্ণ।, গাত্র-সন্তাপ, কামলা ও অন্তান্ত পিত্ুজনিত রোগ উৎপন্ন 

হয়। কফছুষ্ স্তন্য পাঁন করিলে, লীলানাব, নিদ্রা, জড়তা, শৃল, ছুধতোঁলা, 

চক্ষুর শুক্রবর্ণতা এবং বিবিধ শ্রেম্মজনিত পীড়! জন্মে। দুইটা দোষ বা তিনটা 
দৌদ্বারা সন্ত দূষিত হইলে, সেই সেই ছুই দোষের বা তিন দোষের লক্ষণসমূহ 

মিপিতভাবে প্রকাশিত হয়। 
কুকুণক |__ দূষিত ছুগ্ধপাঁন, ৃতিকাগৃহের দোষ এবং হিম-লাঁগাঁন 

প্রভৃতি কারণে, শিশুদিগের চক্ষুর পাঁতাঁয় কুকুণক বা কোথ নামক পীড়া জন্মে। | 

ইহাঁতে চক্ষু চুলকায়, বারংরার চক্ষু হইতে. জলমাঁব হয়ঃ শিশু কপাল চক্ষু ও 

নাঁসিক। ঘর্ষণ করে এবং রৌদ্রের দিকে চাহিতে বা চক্ষুর পাতা উদ্মীলন করিতে 

পারে ন!। 
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তালুকণ্টক ।--শিশুর তালুদেপে প্লেম্স দুষিত হইলে, তালুকণ্টক 

নামক রোগ উৎপন্ন হয়। ইহাতে তালুদেশ (ধ্রঙ্গতালু ) বসিয়৷ যায়, স্তন্তপানে 
দ্বেষ ও স্তশ্তপাঁন করিতে কষ্টবৌধ হয়; এবং পিপাসা, মলভেদ, চক্ষুতে, কণ্ঠে ও 
মুখে বেদনা, দুধতোল! ও ঘাড় নুইয়া পড় প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। 

এঁড়েলাগ। |-_ জননী ব৷ ধাত্রী গর্ভবতী হইলে, তাহাদের স্তন্য দুষিত 
হয়; সুতরাং সেই স্তনদুগ্ধ পান করিলে, শিশুদিগের পারিগভিক বা! "এ ডেলাগা* 
নামক রোগ জন্মে। হাহাতে কাঁস, অগ্রিমান্দ্য, বহি, তন্দ্রা, কশতা, অরুচি, 

ভ্রম ও উদ্দরবুদ্ধি এই কয়েকটা লক্ষণ লক্ষিত হয় । এই অবস্থায় অন্তান্ রোগও 

 শিশুদিগকে অধিক আক্রমণ করিয়! থাকে । 

দস্তে।দগমকালীন রোগ | -_শিশুদিগের প্রথম দত্ত-উদগমকাঁলে 

অনেক শিশুর জর, উদরামর, কাঁপি, বমন, খিচুনি, শিরোবেদনা ও নেত্ররোগ 
প্রভৃতি বিবিধ পীড়। হইতে দেখ] যায়। 

ছুধতোলা |-__শিশুগণ দুপ্ধপান কবিয়া তাহা বমন করিলে, চলিত- 

কথায় তাঁহাকে “তুধতোঁল।” কহে । ইহাতে শিশু প্রথমতঃ ছানার হ্টায় ছ্যাকৃড়া 

ছ্যাকৃড়া ব৷ দধির ন্যায় ছুধ তুলিয়া ফেলে এবং তাহাতে টক্ টক্ ছুর্গন্ধ থাকে। 

গীড়া স্থায়ী হইলে, ক্রমশঃ জলের ন্যায় তরল বমি হয়; এবং যাহা খায়, তখনই 

তাহা তুলিয়! ফেলে; পেট ফাপিয়। ণাকে ও জাকে; দান্ত পরিষ্ষার হয় না, 

অথব! সময়ে সময়ে অধিক দীস্ত হয়; শরীর ক্ষীণ, বর্ণ পাও ও স্বভীব খিটখিটে 

হইয়া যায়; শরীর শীতল এবং চামড়া রুক্ষ ও থস্থসে বোধ হয়। 

তড়কা-লক্ষণ ।--শিশুদিগের “ড় কা” নামক একপ্রকার পীড়া 

হইতে দেখা যায়, তাহার সাধারণ লক্ষণ__মুচ্ছা ও হাত-পায়ের খিচুনি। নানা 

কারণে এই রোগ জন্মে । জ্বর অথবা অন্ত কোনরূপ কারণে শরীরের উত্তাপ 

অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে, হঠাৎ ভয় পাইলে, শরীরের কোন স্থানে আঘাত বা বেদনা 

পাঁইলে, ফোড়া বা ক্রিমি হইলে এবং বহুদিন পর্য্স্ত রোগভোগ প্রভৃতি কারণে 

শিশুর শবীর ছূর্বল হইলে, তড়.কা হইয়া থাকে । তড়কা আরম্ভ হইলে, শিশু 
অচেতন হয়, মুখ ফ্যাকাসে হয়, হাতের অঙ্গুলি মুষ্টিবদন্ধ হয়, পাঁয়ের অস্কুলি- 

গুলি একত্র মিলিত হইয়া যায় এবং হাত-পা খেঁচিতে থাকে । এক মিনিট 

; হইতে ৫ পাচমিনিট পথ্যস্ত ইহার অবস্থিতিকাল। অনেকের আবার একবার 
৫৬০২৬ 

পপ পিপাসা পপ কপ পপ পাপা 
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1 মাত্র হইয়াই তাহা নিবৃত্ত হয় না, বারংবার তড়ক! হইতেও দেখিতে পাওয়া 
যায়। অনেকস্থলে তড়্কা হইবার পূর্বে কতকগুলি পূর্ধরূপ অনুভব করা 
যায়। ঘুমের সময় চমকিয়া উঠা, চক্ষু টেরা হওয়! ও বুদ্ব-অন্কুলি কুঞ্চিত হইয়া 
যাওয়া প্রভৃতি তড়কার পুর্বরূপ। 

ক্রিম ।__শিশুদিগের উদরে ছোট ছোট ক্রিমি হইলে, মলদ্বার চদার 

ও নাসিক সুড়মুড় করে? সুতরাং সময়ে সময়ে নাক রগড়াইতে রগড়াইতে 

শিশু কীাদিয়া উঠে । বড় ক্রিমি হইলে, দিদ্রাকালে শিশু চমকিয়। উঠে, দানে 

দাতে ঘর্ষণ করে এবং তাহার মুখে হর্গন্ধ হয়) কথন কখন জিউলির আঁঠার স্ায় 

সবুজবর্ণ ও তৈল-মিশ্রিতের ন্যায় সিগ্ধ বা চকচকে দান্ত হইয়! থাকে । 

ধনুষ্টঙ্কার-নিদাঁন ।__কুত্সিত স্তিকাগৃহে নির্খল দাযুর অভাব, 

আর্দুতা ও ছুর্নন্ধ প্রভৃতি কারণে এবং শিশুকে তৈল মাখাইয়া অধিক অগ্নির 

সম্তাপ দিলে ও শিশুশরীরে অধিক হিম লাগলে, হনুষ্টঙ্কার নামক রোগ জন্মে। 

চলিত কথার ইহাকেই “পেঁচোর পাঁ এয়া” বলে। জন্মের পর ১০১২ দশ বার 

দিনের মধ্যেই অধিকাংশস্থলে এই ধোগ হইতে দেখা যায়। ইহাতে প্রথমতঃ 

শিশুর চোয়াল আটুকাইয়। বায ; তাহার পর 1পঠের দাঁড়া শক্ত হয় ও বাকিয়। 

যায়, পা শক্ত হয় ও খেচিতে থাকে; হাত-পায়ের অঙ্গুলি কুঞ্চিত হয় 3 দীত-মুখ 

। সিটুকানর ন্যায় মুখ বিকৃত হয এবং শিশুকে ছুইলে বা নাড়াচাড়া করিলে, 

' পীড়ার বুদ্ধি হইয়। থাকে । 

গ্রহাবেশ |--শিশুর শরীরে বিবিধ গ্রহাবেশ হওয়াও আযুর্বেশাস্ত্ে 

স্ীকৃত আছে । শিশুগণ এ্রাহগাড়িত হইলে, কখন উদ্বিগ্ন হয়, কখন বা ভয় 

পায়, কখন ক্রন্দন করে, কখন দত্ত-নথাদিদ্বারা জননী, ধাত্রী বা আঁপনাঁকেই 
কামড়ায়, কখন উদ্দীদিকে চাহিয়। থাকে, কখন দাত কিড়মিড় করে, কখন 

কৌঁৎ পাড়ে, কখন হাই তোলে, কখন ভ্রভঙ্গি করে, কখন দস্তদ্বার নিজের ও 

কামড়াইয়া! ধরে, বারংবার ফেন বমন করে) এবং তাহার শরীর . ক্ষীণ হইয়া 

যায়, রাত্রিতে ঘুম হয় না, চক্ষু স্ফীত হয়, দাস্ত পাতলা! হয়, স্বরভর্গ হইয়া যায়, 

। এবং গাত্র হইতে রক্ত ও মাংসের গন্ধ নির্গত হইতে থাকে । 
, এইসমস্ত রোগ ব্যতীত জর ও অতিসাঁর প্রভৃতি অন্ঠান্ত প্রায় সমুদায় রোগই 

শিশুদিগেরও উৎপন্ন হইতে দেখ! যায়। 

ী, 

্পী পা নি পেপসি পপর এ তা শি তি শীস্পা  শিপিী শি ৯ িসমস্প শেস্পেী পীপপসপো পিপাসা পসস্প পিন পিসী ৯ পীশীপী পপ শা শী পিসী াশিন্পিপাশীশ স্টপ পপ পপ 

| 

চট. 
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শিশু-চিকিগুসার দুরূহতা। |-_শিশুগণ নিজের কোনরূপ যন্ত্রণাই 

প্রকাশ কত্রিয়া খপিতে পারে না; সুতরাং তাহাদের ক্রন্দন এবং পীড়িতস্থানে ৃ 

বারংবার হস্তগ্রদান প্রভৃতি চেষ্টাবিশেষ অতিমাত্র নিপুণতার সহিত বিবেচন। ূ 

করিয়া, রোঁগ-পরীক্ষা করা আবশ্যক । গলায় ব্যথ। হইলে শিশুগণ বারংবার 
গলায় হাত দেয়। শ্রিরঃগীড় হইলে, কপালের চর্ম কৌচ্কাইয়। যাঁয় এবং শিশু 
বারংবার মাথায় হাত দেয় ও কান ধরিয়! টানে। সুস্থ শিশু বিনা কারণে; 
বারংবার কীদিয়া উঠিলে, তাঁহার পেট কামড়াইতেছে বুঝিতে হইবে। স্তন্যপায়ী 

শিশুর পিপাঁস! বোধ হইলে, সে-বাঁরংবাঁর জিহ্বা বাহির করে। সর্দি হইয়। নাক 
বন্ধ হইলে, শিশু স্তন্তপানের সময়ে মুখ দিয়া নিঃশ্বাম লইবার জন্ত বারংবার স্তন ৰ 

ছাড়িয়া দেয়। তিন চাঁরিমাস বয়স পধ্যন্ত কীদিবার সমম শিশুপিগের চক্ষু দি | 

জল পড়ে না,__তাহার পর জল পড়িয়। থাকে | তিন চাবি মাসের অধিক বয়স্ক ৰ 

শিশুর পীড়াকালীন ক্রুন্দনের সময়ে চক্ষু দিয়! জল ন! পড়িলে, তাঁহার পীড়া ূ 

কঠিন হইগ্লাছে বুঝিতে হইবে। শিশুদিগের নাড়ীর গতি স্বভৃবতঃই আতি দ্রুত) 

ৃ 
ূ 

05555555555 এক্ কবিরাজি-শক্ষ । 

এজন্য নাড়ী-পরীক্ষাদ্থারা তাহাদের রৌগনির্ণয় করা নুংন চিকিৎসকের পক্ষে 

নিতাস্ত কষ্টকর । জরাদিপরীক্গাকালে থান্মোমিটার ব্যবহার করাই সতৎপরামর্শ। 

নিঃশ্বাসগ্রহণকাঁলে শিশুদিগের নাকের ছিদ্র বড় হইলে ও নাকের পাত নড়িলে, 

তাঁহার কামি অত্যন্ত গুরুভর হইয়াছে এবং শ্বান ফেলিতে কষ্ট বোধ হইতেছে | 

বুঝিতে হইবে। শিশুদিগের উদর ক্বভাবতঃই কিছু মোট!) তাহা অপেক্ষাও 

অধিক মোট] হইলে; যকৃত প্রীহা ও অজীর্ণের আশঙ্কা করা উচিত । এইরূপ: 

বিবিধ লক্গণদ্বারা শিশুদিগের রোগ-পরীক্ষা করিতে হয়। | 

ধাত্রী-নির্ববাচন 1--জননীর স্তনছুপ্ধ দুষিত হইলে, শিশুকে সেই স্তন 
পান করিতে দেওয়া উচিত নহে । তৎপরিবর্তে কোন দুগ্ধবতী ধাত্রীর স্তন্ পান 

করাইবে। ধাত্রী নির্ববাচন কাধ্যে কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্তক। 
ধাত্রীর বরস ২০ হইতে ৩২ বত্রিশ বৎসর পর্য্যস্ত হওয়া উচিত। তাহ! অপেক্ষা 

অধিক বা কমবয়ঙ্ক ধাত্রীর দুগ্ধ বিশুদ্ধ নহে। ধাত্রীর শরীরে কোনরূপ পীড়। | 

থাকিলে, তাহার দুগ্ধ পান করাইবে না। যে শিশুর জন্ত ধাত্রী নিধুক্ত করিতে 

হইবে, সেই ধাত্রীর প্র শিশুর সমবয়ন্ক ও পুষ্টাঙ্গ পুত্র থাকা আবশ্যক । ধাত্রীর স্তন- 
 ঘষ ছপূর্ণ অর্থাৎ মাই টিপিলে ছুধ ছিটকাইয়া পড়ে, এরূপ হওয়! প্রয়োজনীগগ। 

রী গর 



্ 
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৯ সপে পাপা আজ 

ধাত্রীর স্বভাব-চরিত্র নির্দোষ ও চিত্ত সন্থষ্ট হওয়া উচিত। এইক্ষপ ধাত্রীর অভাব 

হইলে, অথবা ধাত্রীরও স্তন্ত দুষিত হইলে, ছাঁগছুগ্ধ, কিংবা! জল ও মিছরি মিশ্রিত 
গব্যহুগ্ধ পান করাইবে। আতুড়ের ছেলের মাতৃস্তন্ঠের অভাব হইলে, গোছুগ্ধের 
সহিত সমপরিমিত চুণের জল মিশ্রিত করিয়। পান করাইতে হয়। পেট ফাঁপিলে 
/০ এক ছটাঁক দুগ্ধের সহিত ১ এক তোলা ধনে ব| মৌরী-ভিজান জল মিশিত 

করিয়া তাহাই পান করাইবে। বালককে স্তন্ত ত্যাগ করাইলেই, দৃষিত-স্তন্পপাঁন- 

জনিত রোগ ক্রমশ: নিবারিত হয়। তালু বসিয়া গেলে, হরীতকী, বচ ও কুড় 

ইহাদের চূর্ণ, মধু ও স্তনহুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। 

চোখ-উঠার চিকিৎসা |-_শিশুর চোখ উঠিলে, বা কুকুণক রোগ 
ূ হইলে, গরমজল আধ হাত উচু হইতে ধারাণী করিয়া উত্তমরূপে চক্ষু ধুইয়া 
দিবে; গরম্জলে ন্াক্ড়া ভিজাইয়। চক্ষুর পিচুটি মুছাইয়া দিবে; ১ একরতি- 

| পরিঘিত তুঁতে একছটাক পরিক্ষারজলে গুলিয়৷ একটা শিশিতে রাঁথিবে, এবং 

৷ জল রে প্রতাহ ছুই তিনবার চক্ষুতে ছাট দিবে। সেওড়ার আঠাক্ব কাজল 

পাঁড়িয়া, চক্ষুতে সেই কাজলের অগ্রন দিবে । ছাগছুগ্ধের সহিত দারুহরিজ্র! ও 

গিরিমাঁটী পেষণ করি চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিবে। 

| এঁড়েলাগা ।-পারিগভিক বা “এড়েলাগা” রোগে সর্বাগ্রে জননীর 

নত স্কনদুপ্ধপান বন্ধ কর নিতীস্ত আবশ্তক। অগ্রিবুদ্ধির জন্য অগ্রিমান্যব্রোগোক্ত 

৷ যমানীপঞ্চক ও হি, টক চূর্ণ প্রভৃতি মৃদুবী্ধ্য উষধ অল্লমা্রায় সেবন করাইবে। 
 ছুগ্ধের সহিত চুণের জল ব| মৌরীর জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। অতি- 

৷ সার গ্রভৃতি অন্ান্ত যেসকল গীড়া এই অবস্থায় লক্ষিত হয়, তাহাতে সেই সেই 
। রোগনাশক ওধধ প্রয়োগ করিবে । কুমারকল্যাণরস নামক ওষধসেবনে পারি- 
গভিক প্রভৃতি সমুদয় রোগেরই উপশম হইয়া থাকে । ৃ 

দন্তোন্েেদ রোগচিকিৎসাঁ ।_দাত উঠিবার সময়ে জর ও উদরাময় 
প্রভৃতি গীড়া উপস্থিত হইলে, হঠাৎ কোন বিশেষ ওধধ প্রয়োগ করিবার 

আবশ্যক হয় না। দাঁত উঠিলে, আপনা হইতেই সেইসকল ঝোগ নিবারিত 

হইয়া যাঁয়। মধুমিঅিত ধাইফুল ও পিপুলচুর্ণ কিংবা! আমলকীর রস দস্তমাড়ীতে 

| ঘর্ষণ করিলে, দত্ত শীপ্রু উদগত হয়। অন্তান্ত পীড়ার জন্য ওঁধধ প্রয়োগ করিবার 

আবগ্তক হইলে, দস্তোন্তেদ-গদাস্তক নামক ওষধ) এবং কুমারকল্যাণরম ও 

তে পপ পপ পপ পপ সপ ৯ 

৮ পপ ক শপ সপ পপি পাপ আস পপ 

স্ল। টে 

(১৮) 



[টিত৮%৮ 
২৭৪ কবিরাজি-শিক্ষা। | এ 

শপ স্পী পপি পস্পাশ পাসে শশী তা পিপি টি শি শশা শশী টা তশপ্পী সপপপী শিস শশীপলাশিপীশীশীশীী শী শাপলা? 

পিপ্লল্যাগ্য ঘ্বৃত প্রভৃতি বিবেচনাপুর্বক প্রয়োগ করিবে। দত্ত উঠিতে অধিক 
বিলম্ব হইলে, এবং তজ্জন্য অতিশয় কষ্টবোধ হইলে, এর স্থান চিরিয়া দেওয়। 

“আবস্তক। 
ছুধতোলার চিকিৎসা ।---ছধতোলা নিবারণের জন্ত ছুগ্ধের সহিত 

চুণের জল মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। তাহাতেও উপশম না হইলে, দুগ্ধ 

একেবারে বন্ধ করিয়া অল্প অল্প মাংসরস (ব্রথ্) পান করাইবে; বুহতীর ও | 

কণ্টকারীর ফলের রস, কিংবা পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতাঁমূল ও গুঠ এইসকল 

দ্রব্যের চূর্ণ মধু ও স্বতমিশ্িত করিয়া, অল্প অল্প চাটিতে দিবে। আম্রকেশী, 
খই ও সৈম্ধব-লবণ, ইহাদের চুর্ণ, মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়!, অন্প অল্প লেহন 

করাইলে, দুধতোল! নিবারিত হয় । টাঁটুক1 সরিষা-তৈল দিবসে ৩1৪ তিন চারি 

বার পেটে মালিশ করিবে, এবং এক টুক্র1 ফ্রানেল শিশুর পেটে জড়াইয়া 

রাখিবে। 

তড়কায় প্রথম চিকিৎসা ।-_-তড়কা উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ 
চেতনাসম্পাদনের উপায় বিধান করিবে। হলুদ বা লৌহশলাকা প্রভৃতি অগ্রিতে 
উত্তপ্ত করিয়া, তাহাছ্ারা কপালে অল্প তাপ দিয়া চেতনা-সম্পাদন করিবে, এবং 

চোঁথে শীতলজলের ছাট দিবে তাহাতেও মুচ্ছাভঙ্গ না হইলে, নিশাদল ও চুণ একভ্র 
মিশিত করিয়া শিশুর নাকের নিকট ধরিবে; তাহার আস্্াণে মুচ্ছাভঙ্গ হইয়া 

থাকে। তৎপরে কোন্ রোগের যন্ত্রণায় তড়.ক হইতেছে-_অন্থুসন্ধান করিয়া, 

সেই রোগের বস্ত্রণা নিবারণ করিবে। অতিরিক্ত-জ্বরসন্তাপ জন্য তড় ক। হইলে, 
চোঁখে মুখে ও মাথায় শীতলজলের ছাট্ দ্দিবে; পিঠের শিরীড়ায় ও মন্তকের 
পশ্চাদভাগে জলের ছাট দিবে; এবং জল ও তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া 

সর্ধান্দে মাখাইয়া দিবে। শিশুর পিপাসা বোধ হইলে, যথেষ্টপরিমাঁণে শীতল 
জল পান করিতে দিবে। এইসমন্ত ক্রিয়ার! শরীরের উত্তাপ কৃমিয়া গেলে, 

তড়কাঁর আক্রমণও নিবারিত হয়। দুর্বলতার জন্ত তড়ক1 হইলে, কিছু বেশী 

পরিমাণে রাই-সরিষাঁর গু'ড়ামিশ্রিত গরমজল একটা পাত্রে রাখিয়া, তাহাতে 

! শিশুর হাটু পর্যযস্ত পা ডূবাইয়া রাঁধিবে। শিশুকে অধিক নাড়াচাড়া করা উচিত 

নছে। তৎপরে সমপরিমিত ময়দা ও রাই-সরিষাঁর গু ড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া 

ও জলসহ মাথিয়া, শিশুর দুইপায়ের ডিমে তাহার পটি বসাইয়! দিবে। বগলে, 

9. _ 9 
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চর বালরোগ। ২৭৫ 
০৮৮ পা পিস সপ পল পপ পি পাপী এপ পাস শপ পপ পাপা সপ পপ পপ ০১ আজ লা পি পপ পাপা পিপিপি 

হাতে ও পায়ে অগ্নির সেক দিবে) এবং হাতে, পায়ে ও বুকে শুঠের গুঁড়া 

৷ মালিশ করিবে। ক্রিমি বা অন্তান্ত কারণে ভড়কা হইলে, হাতে মহ হয় 

৷ এইরূপ গরম জল একটা পাত্রে বাখিয়া, তাহাতে শিশুর গল! পর্যন্ত ডুবাইয়া 
বদাইবে। 61৭ পাচ সাত মিনিট পধান্তথ এইরূপ করিয়া, গা মুছাইয়া দিয়া 
শেয়াইবে | 

তড়কায় বিরেচন |--সকলগ্রক!ব তড়কাতেই সুস্থ হওয়ার পরে 

দুপ্ধের সহিত অগ্-পর্রিমাণে পরিদ্রত এবগু-তৈল (ক্যা্টর অয়েল) খাওয়াইয়া 

দন্ড কবান আধশ্তক। ভড়কার পুনঃ পুন; আক্রমণ নিবারণ জন্য চতুণ্ডণ জল- 

সহ অলপরিম!ণে মতসঞ্জাবনী সুরা, অভাবে শ্রা।ঙ্িলবাপ পান করাইয়া, শিশুকে 

নিড্রিত কর! প্রয়োজন । 

ক্রিসিন'শক উপায় ।-_ক্রিমিবিনাগেব জন্ত ভাঁটপাতার বস, অথবা 
ক্রমিন|শক অন্তান্ত বধ প্রয়োগ করিবে । ছেটি ছোট ক্রিমি থাকিলে তাহাতে 

পলি :১৯১৭ ০ 

লবণের পিচকাবী এবশেষ উপকারী । .+০ এক ভটাক আন্দাজ জলে কিঞ্চি 

লবণ গুলিয়া, সেই জল 'একটা ছোট কাচেব পিচক'রাদ্বারা বালকের গুহাদ্বার 

দিয়! প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। প্চকারীর দ্ঁচল। অগ্রভাগে তৈল মাথাইয়া, তাহা 

 গুহছারে গুবেশ করাঁইতে হইবে । ভুংক্ষণাৎ সেই জল বহির্থত হইয়। ন। পড়ে, 

র এজন্য পিচকারী দেওয়ার পরে বুদ্ধ অঙ্কুলিদ্ব।বা গুহ্ন্বার ছুই তিন মিনিট কাল 

টপিয়া ধবিতে ভয় । দুই তিন দিন এইরূপে লবণেব পিচকারী দিলেই সমস্ত 

ক্রিমি বিনষ্ট হইরা যাঁয়। 

ধন্ুষ্টঙ্কার-চিকি নস! 1-__বচটহ্াারবোগে চৈতন্চদম্পাদন জন্ত তড়কাঁ- 

রোগোক্ত উপায় বিধান করিবে। ততপরে মাতৃস্তগন্ত পান করিতে দিবে। 

মাই টানিতে না পারিলে, মাইয়ের দুধ গাঁলিয়। ঝিন্কে করিয়! প্রচুরপরিমাণে 

থাইতে দিবে। স্তনদুক্ধের অভাবে গব্যদুপ্ধ খাঁওয়াইতে পারা যাঁয়। বিরেচক 

ধধ খাওয়াইতে ন। পারিলে, এরগু-তৈলসহ কিঞ্চিৎ তার্পিণ তিল মিশ্রিত. করিয়া, 

উদ্রের উপর তাহা! মাপিশ করিবে, এবং উদরে শীতল জল সেচন করিবে। 

এই অবস্থায় এরগুতৈল ( ক্যাষ্টর অয়েল ) দ্বারাই দাঁশ্ত করান বিশেষ আবশ্যক । 

নিদ্রার জন্ত গাজ। বা সিদ্ধিপাতী জলসহ বাটিয়া, নাভির ঘায়ের উপর তাহার 

পুল্টাশ দিবে। চতুগ্ডণ জলসহ মৃতস্জীবনীস্মরা, অভ।বে ব্র্যাঙ্িসরাঁপ খাঁওয়াইয়াও 

তা ক 22-2554725 



সপপ্পপ্পপপাশীপিসিশাসী সপ শিপ সা পে পপ পপাসপা শী পপি শাপলা শত পেশি কপি পাপী পি পপ স্পা পিপি পিসী শা পোপ সাক পপ আস পপ জপ ০ পার 
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০. পপ সপ পপ লা সপ্ন পা আস াপপসপ পা 

নিদ্রিত করা বাইতে পাঁরে। ফলতঃ যে কোনরূপেই হউক নিদ্রা করান বিশে 
প্রয়োজন। শিশু সুর! পান করিতে না পারিলে, মলদ্বার দিয়! পিচকারীদার 

স্থুরা প্রবেশ করাইয়া দিবে। উঞ্ণজলে স্নান এবং সর্ধবাঙ্গে বাঁধুনাশক কুক্জ 

প্রসারিণী তৈল প্রভৃতি 'তৈলমর্দন এই রোঁগে বিশেষ উপকারী । 
গ্রহাঁবেশে কর্তব্য ।-_গ্রহাবেশজনিত পীড়াসমূহে জ্যোতিষ-শাস্ত্রোত্ত 

গ্রহশান্তির উপান্ন ব্যবস্থা করিবে ; এবং মুরাঁমীংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা 

দাঁরুহরিদ্রা, শঠী, চম্পক ও মৃতা, এইসকল দ্রব্যেব কাঁথজলে স্রান করাইবে 
ইহাকে প্সর্বৌষধি স্নান” কহে। অষ্টমঙ্গণত্বত পাঁন করাইলেও গ্রহথাবেশের 
শাস্তি হইয়! থাকে । 

বালকের জ্বরাদিরোগশচকিৎস্। "বালকের জরনিবারণ জঙ্ট 
ভদ্রমুস্তাঁদি ক্কাঁথ, রামেশ্বব রস, বালরোগান্থক রস, এবং জবকোগোৌক্জ অন্তান্থ 

মৃতুবীধ্য ওধধ উপযুক্ত-মাঁত্রায় সেবন করাইবে। জরাঁতিসাররোগে ধাতকাাছি 

ও বাঁলচতুর্তদ্রিকা-র্ণ সেবন করান আবশ্বক। মআহনার-নিব।রণজগ্ ববাঁহ 

ক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর ও আলকুশার নুল, ইহাদের কক্ষসহ বাপু প্রস্তুত 

করি; পান করাইবে ) এবং আমড়াছালি, আমাল ও জাঁমছালের চূর্ণ মপুপ 
সহিত লেহন করাঁইবে ! লবধ্্গচতুঃসম ও দাঁভিন্চতঃঙ্ম আতিসারবৌগে বিশেষ 

| উপকার করে। রক্তাতিসার-নিবারণের জন্ত মোঁচরন বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, 

ও পন্মকেশর, এইসকলের কন্ষসঙ্ভ যবাঁগু প্রস্তন করিরা মেবন করাইবে। 

ছগিএ্রগ্ধ ও জামালের রন অমভাঁগে মিশ্রিত করিষা পান করাইবে) অথবা 

বেলগু'ঠ, ইন্দ্রবব, বালা, মোচরস ও চি এইপসকল দ্রবা (দাঁল৩ » ছুইতোঁলা, 

একপোরা ছাগছুপ্ধ ও একসেন জলসহ একত্র পাক কখিয়া, ছুপ্ধভাঁগ অব- 

শিষ্ট থাকিতে ছাবিয়া, সেই দুগ্ধ অগ্প অল্প পান করাইবে। ইহাদারা গ্রহণী- 
রোগও নিবারিত হয়। প্রবাভিকা অর্থা২ আমাশয় রোগে খইচর্ণ, বষ্টিমধু- 
চূর্ণ চিনি ও নধু, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আতপচাউলধৌত জলের সহিত 

সেবন করাঁইবে। শ্বেতজীর! ও ধূনাঁর চূর্ণ বিদ্বপত্রবরসের সহিত, অথবা শ্বেত- 

ধনার চর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করাইবে। গ্রহণীরোগশান্তির জন্য মরিচ ১ এক 

ভাঁগ, শু'ঠ ২ ছুইভাগ ও কুড়চির ছাল ৪ চাঁব্ভাগ, এইসকল দ্রব্যের চুর্ণ__ 

পুরাতন গুড় ও ঘোলের সহিত সেবন করাইবে। অতিদারনাশক অন্যান 
তা. 
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বালরোগ। ২৭৭ শু 
সপ শি পাশাশশাটা পপ শ্ী পিশ সী, সপ শপ 

উষধও গ্রহণীরোগে প্রয়োগ করা যায়। বাঁলকুটজ্জাবলেহ ও বাঁলচাঁঙ্গেরী ছৃত 
নামক+উ্ষধ_ পুরাতন আতসাঁর, রক্তাতিসাবর, ও গ্রহনারোগে হিশেষ উপকারক। 

। বেলগুঠ ও আমের আঁটার মজ্জার কাথের সহিত খই-চর্ণ ও চিনি মিশ্রিত করিয়। 
সেবন করাঁইলে, ভেদ-বমন নিবাঁরিত হইয়। থাকে । কুল, আমরুল, কাঁকমাচী 
ও কয়েত'বেল, হহাদের পত্র পেষণ কিবা; মস্তঞ্রক প্রলেপ দিলেও শিশুদিপের 
ভেদ-বমন প্রশণিত হয়। 'আনাহ ও বাঁতিক-শুলরোগে সৈন্ধবলবণ, বেলগু'ঠ, 

৷ এলাইচ, হিমু ও বামুনহাঁটা, ইহাঁদের চূর্ণ ঘুতসহ লেহন কিংবা জলসহ পাঁন 

করাইবে। তৃষ্ণীরোগে দাড়িমবীজ, জীরা ও নাঁগেশ্বর ইহাদের চুর্ণ, চিনি ও 

। মধুর সহিত অবলেহন করাইবে। হিন্কা উপস্থিত হইলে, গিরিমাটীর চূর্ণ মধুসহ 
ূ মিশাইয়া লেহন করিতে দিবে। চিতাঁর মূল, শঠ, দত্তীমূল ও গোরক্ষ-চাকুলে, 
এইসকল দ্রব্যের চর্ণ কিঞ%িৎ গরমজলের সহিত সেবন করাইলে, অথবা দ্রাঁক্ষা, 

রালভা, হরীতকী ও পিপল, ইচ্াদেব সমক্ছগ চূর্ণ ঘ্ৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত 
টা লেহন করাইলে, তিক্কা) শ্বাস ও কাঁসবোগের শান্তি হয়। কাঁসরোগ- 

শান্তির জন্য বুভভীফত, কণ্টকাঁরীফল ও পিপুল, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ 

মধুর সহিত এশ্রিত কবি লেহন করাইবে। কুড়) আঁতইচ, কীকৃড়াশৃঙ্গী, 
পিপুল ও দুবালতা, উহাদের চুর্ণ নধুসহ লেহন করাইলে, সর্ব প্রকার কাসের 

উপশম হইয়া গাকে। কণ্টকাঁন্দীৰ রন অথবা ক্বাঁথেব সহিত মকরধবজ অল্প 

দন সেবন করাইলে, কাম ও তৎসংযুক্ত অল্প অল্প জর নিবাঁরিত হইয়া থাকে । 

ণকারী-নৃত সেবনেও কাস, শাঁস প্রভৃতি গীড়ায় বিশেষ উপকার হয়। কাস- 

রাগোক্ত কতিপস্ণ মুদ্ুবীধা গুধধ, এবং জর থাকিলে জহনাঁশক মৃদুবীধ্্য ওউষধও 

স্ঠকে অন্পমাত্রীর় বিবেচনাপুর্বক প্রয়োগ করা যাঁয়। শিশুদিগের সরলভাবে 

মু ত্র নিগত না হইলে অর্থাৎ মুত্রকচ্ছ হইলে, পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট 
এ ও সৈন্ধব+ এইসকল দ্রব্য একজ্ মিশ্রিৰ্ক করিয়া লেহন করাইৰে। 

] 

ৰ 

/্ 
৫ 

তা এ 

মুখমধ্যে ঘা হইলে, মণুর সহিত কিঞ্ৎ সোহাগ! মাঁড়িয়।, দিবসে ছুই তিন বার 

সেই ঘায়ে লাগাইয়! দিবে। ভেড়ার ছুধ লাগাঁইলেও মুখের ঘা শীদ্র নিবারিত 
হয়। কান পাঁকিলে অর্থাৎ কর্ণ হইতে পুয নির্গত হইলে, গরম জল, কিংবা! 
কাচা ছধ 'ও জল একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাঁহাছারা পিচকারীর সাহায্যে 

1 কর্ণ ধোত করিয়া দিবে; তাঁহাঁব পর একী সরু কাঁটিতে স্তাক্ড়া জড়াইয়া তদ্বার। 
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ধীরে ধীরে কর্ণ মুছিরা দিয়া, দুই তিন ফোটা আতর কর্ণমধ্যে দিরা রাখিবে। 

আল্ত1 গুলিয়া ও গরম কবিয়া অথবা ব্র্যাণ্ডি গরম করি], কর্ণমধ্যে ছুই চাঁরি 

ফোটা ঢালিয়া দিলে, অথবা! ফটকিত্রিব জল কর্ণে দিলে, কাঁন-পাকা নিবারি'ত 

ূ হয়। পামা ও €বচচ্চিক! প্রভৃতি চর্মরোগ হইলে, সেই সেই রোগনাশক প্রলেপ 

এবং ক্ষতনিবাঁরক তৈলসমূহ প্রয্মোগ কনিবে! বালক উপবুক্ত পরিমাণে পুষ্টাজ 

| না হইলে, অশ্বগন্ধাত্বত সেবন কবাউবে। মন্ধকালজাত বালক স্তন্যপান কবিতে | 
। না পারিলে, আমলকী ও হরীতকীথ ৯৭, পুত এ নধুর সহিত দিশ্রিত করিয়া, তাতা ূ 

দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া দিবে । এটআপে মুখ পরিফার করিয়া দিলেই শিব ! 

স্তন্তপাঁনে ক্ষমতা হইয়া থাকে : 

র শিশুর ওষধের মাত্রা 1 উলািত অনদার চণ-গুষধ ১. একমাস 

ূ বয়সের শিশুকে ১ একরতি মাত্রায়, এবং হদুদিবব্ধ শুল্কে প্রতিমাসে এক 

। এক রতি মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, উপণৃক্ত সারার সেবন কবাইনে হইবে এক | 
| বংসরের অধিক বয়স হইলে, প্রদিমানে এক মাঝ কবিরা মাতার ব্রাঙ্ধী কর! ূ 

ৃ আবশ্ঠক। 

পথ্যাপথ্য ।--প্তন্তপায়ী শিএন নে দে রোগ উপস্থিত হইবে, তাহার 

| স্তস্দাত্রীকে যেই নেই রোণেন পথাপগ্া প্রতিপালন করিতে হয়। কোন ৃ 

পীড়াঁতেই শিশুকে উপবাঁস কাবিভে দেওয়া উচিত নহে । উপবাঁসযোগ্যকালে ৰ 

ূ অপেক্ষাকৃত লঘুপথ্য ব্যবস্থা কৰা ভাঁচভ। "অভিসার প্রতি রোগে গব্যহুদ্ধের 

| পতিবর্তে ছাগদুপ্ধ উপঘুক্তপরিমাণে পাঁন করিতে দিবে। তাহা ও সম্যক্রূপে | 

পরিপাক করিতে না পাঁরিলে, এবারুট বা বালি খাইতে দেওয়া উচিতত। ূ 

স্তন্যপান-বাঁধ ।---সগোজাত সুস্থ শিশুকে প্রথম প্রথম গোদুপ্ধ খাওয়া- 

ইবাঁর আবশ্তক নাই ; স্তনছুপ্ধ পান করাইলেই বথেষ্ট হয়। স্তন্ত পান করাঁইবার 
সময় নির্দিষ্ট করিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রথমে কিছুদিন বিশেষ নিয়মে ন! 
চজিলেও একমাসের পর সম্যম নির্দেশ করা নিতান্ত উচিত। তখন দিবে 

দুই ঘণ্টা অন্তর এবং বাঁত্রিকালে তিন ঘণ্টা অন্তর স্তন্ট পান করান আবশ্যক । 

তিন মাসের শিশুকে দিবসে চ'রিবার ও বাত্রিকালে তিনবার স্তন্ত পান করাঁইবে। 

চারিমাস গত হইলে, রাত্রিকালে দুইবারের অধিক স্তন্ত পান করাইবার প্রয়োক্গন 
হয় না। 

৯" ও 
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স্তন্যপান-নিষেধ !-_শিশুর নয়মাস বয়সের পূর্বের তাহার স্তন্পান বন্ধ 
করা উচিত নহে, অথচ একবৎসর বয়সের পরেই শ্ুন্তপান বন্ধ করাইতে পারি- 

লেই ভাল হয়। স্তন্ত ত্যাগ করাইবার নময়ে হঠাঁৎ না ছাড়াইয়া, ক্রমশঃ অল্পে 

অল্পে ছাড়াইতে হয়। 

শিশুর উপযোগী হুপ্ধ |-মবস্থাছুনারে গোহুপ্ধ বা তাহার অভাবে ূ 

ছাগছুগ্ধ সহান্থসারে অল্প অল্প করিয়া! শিশুকে পান করাইবে। গর্দভছুগ্ধ উপবোগী | 

নহে। ছুগ্ধের সহিত পরিমিত জল ও চুণেব জল মিশ্রিত করিয়া এবং গরম | 
করিয়া, কিঞ্চিৎ চিনি ব৷ মিছরি চুর্ণের সহিত সগ্ঠোজাত শিশুকে পান করাইতে ৰ 
হয়। প্রত্যেকবার খাওয়াইবার সময়ে এ রূপ দুগ্ধ প্রস্তুত করিরা। লওয়! মআনশ্যক। | 
শিশুর সাত দিবস বয়স হইলে, আর ব্বতন্ত্রভাঁবে জল ন। মিশাইয়!, কেবল সম- ৰ 

পরিমিত চুশের জল মিশাইবে। ক্রমশঃ দেড় মাস বয়স পর্য্যন্ত ছুপ্ধের তিন- ূ 

ভাগের এক ভাগ; ৩ৎপরে পাঁচমাস বয় পর্যন্ত ছুগ্ধের চারি ভাগের এক 

ভাগ চুণের জল মিশাইতে হইণে। তাহার পর আর চুণের জল মিশাইবার : 

আবশ্যক হয় না। | 

শিশুর আহাধ্য |-_প্রার ছুইমাস বরস পধ্যন্ত দিনে ছয়বার ও রাত্রি- র 
কালে দুইবার শিশুকে দুগ্ধ পান করান আবশ্যক; অনিয়মিতরূপে বারংবার হুগ্ধ | 

থাওয়ান :উচিত নহে। শিশু যতক্ষণ নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক হুপ্ধ পাম করে, ততক্ষণ র 

খাওয়ান উচিত। শিশুর অনিচ্ছায় জোর করিগ্কা খাওয়ান আনঃজনক। দুইমাঁস 

বসের পরে দিনে চারিবার ও রাত্রিতে একবার ছুপ্ধ পান করাইবে। ছয়-সাত | 

মাস ব্রসের সময়ে অর্থাৎ সন্মুখের ছুটী ঈাঁত উদগত হইলে, দুগ্ধ ব্যতীত অন্তান্ত | 

লঘু খাছ্যও অল্প পরিমাণে দেওয়া বার। ছুগ্ধসাগ্ড ও মোহনভোগ সম্মত এই ূ 

সময়ে খাইতে দিবে। তৎপরে ছুধ ভাঁত বা পরমান্ন প্রভৃতি অন্ন অল্প দেওয়া যায়। | 

দুইবৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে, রীতিমত ভাত থাইতে দেওয়া! উচিত নহে। ৰ 

শিশুচর্ষয। |-_শিশুর শয়ন ঘর বেশ পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত হওয়া আবশ্তক। | 
তাঁহাঁতে যেন উত্তমরূপে বাধু প্রবাহিত হইতে পারে। শীতকালের রাত্রিতে | 
এবং বৃষ্টিবাদলের দিনে ঘরের জানাল! বন্ধ রাখিতে হয়। শীতকালে এবং 

ঠাণ্ডার দিনে শিশুর গায়ে জামা বা! কাপড় দিয়া রাখিবে; অপর সময়ে তাহা 

রাখিবার আবশ্তক নাঁই। তাহাদের জাম! প্রভৃতি টিলে করিয়া প্রস্তৃত করিযকা 

ররর রি. 
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দিবে। শিশুদিগকে সহামত তৈল মাথাইয়া, শীতলঞ্জলে স্নান করান উচিত। 
তিন চারি বৎসর বয়স পর্যাস্ত দিবাভাগে ঘুমাইতে দেওয়া আবশ্তক। আপনা- 
আপনি হাঁটিতে শিখিবার পূর্বে জোর করিয়৷ তাহাদিগকে হাটাইবে নাঃ তাহাতে 

অঙ্গ বিক্কত হুইয়৷ যায়। ধমকাইয়াঃ অথব1 জুজু প্রভৃতি অদ্ভূত নাম করিয়া 
কখনও ভয় দেখাইবে না; অধিক তোলাপাড়া করিবে না এবং খেলিবার 

উপযুক্ত বয়স পথ্যন্ত সময়ে সময়ে তাহাদিগকে থেলিতে দিবে। 

বু ১ কাজি 

- স্পা পপ পপ ০৮ পপ পপ ০ জপ পপ পপ ও প্রজা 
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ঞ 

হে টি বা ্পোস্শী 

হ্তিতীস্ত হণ্ড। 
ওিরআসহডাত কনড 

পরিভাষা । 

ূ 

কবিরাজি-শিক্ষা। 

ূ 
তিনি ৷ 

পরিভাষা ।---আদঘুর্বেদ-শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় ওষধাদি প্রস্তুত ও প্ররোগ 

করিবার প্রণালী কতকগুলি সাধারণ নিয়মের বশবর্তী। সেইসমস্ত সাধারণ 

ৰ নিয়ম যাহাতে বিস্তৃতরূপে অবগত হওয়া যায়, তাহাকেই পরিভাষা কহে। এই 

ূ পরিভাষাধ্যায়ে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইবে । 

পরিমাণ-বিধি ।__ ৬ ছয় সর্ষপে ১বব। ৩ তিন যবে বা ৪ চারি ধানে 

, ১ এক রতি । ৬ ছয় রতিতে ১ এক আনা । ১০ দশ রতিতে ১ মায়া; সুশ্র- 

ৰ তের মতে ৫ পাঁচ রতিতে ১ এক মাঁষ।। ইহ| ভিন্ন মতভেদাচুসারে ৬ ছয়রতি, 
ূ ৭ সাতরতি, ৮ আটবরতি এবং ১২ বার রতিতেও মাষা পরিগণিত হইয়া! থাকে ) 

তন্মধ্যে অধিকাঁংশস্থলেই এখন ১২ বার রতিতে অর্থাৎ ছুহ আনার মাষা ধরা হয়। 

। ৪ চাঁরি মাধায় ১ এক শাপ অর্ধতোল! ); শাণের অপর নাম ধরণ ও টহ্ক। 

1২ ছুই শাণে ১ এক কোল (এক তোল! ); কোলের নামান্তর কষুদ্রক, বটক, 

ও দ্রজ্ষণ। ২ ছুইকোলে ১ এক কর্ষ (দুই তোল! ); পাণিমাঁণিক, অক্ষ, পিছু, 

পাণিতল; কিঞ্চিং, পাপি, তিন্দুকঃ বিড়ালপদক, ষোড়শিকা; করমধ্য, হংসপদ্দঃ 

স্বর্ণ, কবডগ্রহ ও উড়ম্বর প্রভৃতি শব্ধ ১ এক কর্ষ অর্থাৎ ২ দ্ুইতোল]| অর্থে 
ব্যবহৃত হন । ২ ছুই কর্ষে ১ এক শ্ুক্তি (৪ চারি তোল); হসাঁর অপর নাম 

অদ্ধপল ও অষ্টমিকা । ২ ছুই শুক্তিতে ১ এক পল (৮ আট তোলা); পলের 

স্কৃত পর্যায়-সুষ্টি, চহুথিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিন্ব। ২ ছুই পলে ১ এক 

পৃ থা সা এক » রঃ শি সি ই পপ প্শপা্তজজকপ পপা পপি পাপা ০ সিল ০ সস পাপ কাপ ও পা সপ পারব চি 
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প্র্থত্ বা প্রস্ততি (১ এক পোয়া )। ২ ছুই প্রস্থতিতে ১ এক অঞ্জলি বা কুড়ব 

(অর্ধ সের); কুড়বের নামান্তর অর্দশরাব ও অষ্টমান। ২ ছুই কুড়বে ১ এক 

শরাব বা মাণিকা (১ এক সের ।) ২ দুই শরাবে ১ এক প্রস্থ । ৪ চারি প্রস্থ ১ 

আঢ়ক ( আট সের); আঢ়কের সংস্কৃত পর্ধযার_-ভাঁজন, কংস, পাত্র ও চতুঃযষ্টি 

পল। ৪ চাবি আটকে ১ এক দড্রোণ (৩২ বত্রিশ সের)। দ্রোণের নামান্তর 

কলস, লন্বণঃ অন্ম্র্ণ, উন্মান, ঘট ও রাশি । ২ ছুই দ্রোণে ১ এক কুন্ত বা সর্প 

। ৬৪ চৌষটি শরাব )। ১০০ একশত পুলে ১ এক তুল! (১২০ সাঁড়েবার সের )। | 

. ২০০ দুইশত পলে এক ভার। ২ ছুই কুন্তে ১ এক দ্রোণী (৩/৮ তিন মণ আট 

ূ সের)। ৪ চাবি দ্রোণীতে ১ এক খারী (১২৮২ বার মণ বত্রিশ সের)। ূ 

| বিশেষ নি [লি ও আদ্রপদার্থ গ্রহণ করিতে হইলে, সেইসকল ৰ 

৷ পদার্থ বেখানে গুঞ্জা ভইতে কুড়ব পর্যন্ত পরিমাণে গ্রহণের উপদেশ থাকে, 

| সেখানে সেই পরিদাণে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্ত প্রস্থ হইতে অন্তান্য পারনাণের 

] উল্লেখ থাকিলে, দ্রবপদার্ঘ তাহার দিগুণপরিমাণে গ্রহণ করা আবন্তক । তুলা- 

| পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, তাহার দ্বিগুণ লইবাঁর উপদেশ নাই। কেহ কেহ! 

। বলেন, কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পল শব্দদ্বারা পরিমাণের উল্লেখ থাকিলে, 

| সেখানেও দ্বিগুণ লওর। উচিত। বস্তুতঃ এইনকল উপদেশের অনেকস্থলেই 

ব্যভিচার দেখা বার । দস্তীঘ্বতে কুড়ব শব্দের উল্লেখ থাকিলেও দ্বিগুণ স্কৃত এবং 

নারিকেলে কুড়ব শব্দে ৮ আট পল গ্রহণের ব্যবহার আছে । 

আর্দ্র দ্রব্য অপ্ক্ষো। শুফ দ্রবা গুরু ও তীক্ষ ; এইজন্য অনেক স্থলে শু দ্রব্য 

আর্দদ্রব্যের অদ্ধাংশ পরিমাণে গ্রহণ করিতে হগ্ন। কিন্তু বাসক, নিন, পটোল, 

কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মা', শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধ গন্ধভাঁছুলে, ! 

গুলঞ্চ, নাংস, গোরক্ষচাঁকুলে, ঝাঁটা, গুগগুলু, হিঙ্কু, আদ! ও কুড় প্রভৃতি পদার্থ 

'আর্দ অবস্থায় গ্রহণ করিলেও, দ্বিগুণ লইবাঁর আবশ্ঠক নাই। 

এই উপদেশ অন্তসারে পরিমাণনির্দেশ সাধারণের পক্ষে অনায়াঁসদাধ্য নহে 3 

এ এই পুন্তকের সকল ওঁধধেই প্রত্যেক দ্রব্যের গ্রহণীয়্ পরিমাঁণ নির্দেশ 

করিয়া দেওয়া হইয়াছে 

অনুক্তবিষয়ে গ্রহণ-বিধি |-_-যেসকল ওষধে নিদিষ্ট ড্রব্যসমুহের 

মধ্যে কোন দ্রবোরই পরিনাঁপ লিখিত ন! থাকে, সেখানে সমুদায় দ্রব্য সমপরি- 
পপ পপ পি পা শপ পপ পট 

রি রি 
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মাঁণে লইতে হয়) ওধধসেবনের সময় নির্ধারিত না থাকিলে, প্রাতঃকালে 'উষধ 
সেবন করিতে হয়। দ্রব্যের কোন্ অংশ লইতে হইবে, তাহার উল্লেখ না থাকিলে | 

নূলভাঁগ লইতে হয়। গুঁষধ পাক করিবার জন্য বা ওষধ রাঁখিবার জন্য পাত্রের 

নাম উল্লিখিত না থাকিলে, মুৎপাত্র গ্রহণ করিতে হয়। মুলগ্রহণকালে বেসকল 

মূল বৃহৎ ও ঘাহার মধ্যে কাষ্ট আছে, তাহার কাষ্ঠভাগ পরিত্যাগ করিয়া, মূলের 

ছাঁল লইতে হয়। যেনকল মুল ক্ষুদ্র ঝ হুমম, তাহাদের কাষ্টত্যাগ করিবার 

আবশ্যক নাই, মূলের সমুদায় অংশই গ্রহণ করিবে। অঙ্গবিশেষের নাম উল্লেখ 

থাকিলে, সেই সেই অঙ্গ গ্রহণ করিতে হয়। দ্রবপদার্থবিশেষের উল্লেখ না থাকিলে 
জন গ্রহণ করা উচিত্ত। দ্রব্যবিশেষের বিশেৰ পরিচয় লিখিত ন! থাকিলে, 

উতৎপল-শন্দে নালোতৎপল, পুরীধরসে গোনয়রস, চন্দনে রক্ত-চন্দন, সর্ষপে শ্বেত" 

সর্ষপঃ লবণে .সৈন্ধব লবণ, মুজ্রে গাভীর মূত্র এবং ছুপ্ধে ও স্বতৈ গোদুপ্ধ ও গব্য- 

ত্বত গ্রহণ করিবে । মাংসগ্রহণস্থলে চতুণ্পদজন্তর স্ত্রীজাতির এবং পক্ষীর মধ্যে 

পুংজাতির মাংস গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু ছাগমাংসের স্থলে নপুংসক ছাগের 

মাংস ও শৃগাঁলের মাংসস্থলে পুংশৃগালের মাংস গ্রহণ করা উচিত। নপুংসক- 

ছাঁগের নিতান্ত অভাব হইলে, বন্ধ্যাছাগীর মাংদ লইতে পারা বায়। প্রান 

সমুদায় ওষধদ্রব্যই নৃতন গ্রহণ কর! উচিত ; কেবল গুড়, স্বৃত, ধানে, পিপুল ও 

বিডৃঙ্গ; এই কয়েকটা দ্রব্য সকলস্থলেই পুরাতন গ্রহণ করিতে হয়। 

স্পেস 

৬০ লি পাপী ০ তপ্পাী পসপি শা স্পা শি পাটি পপি শশী পা বি প্শ্স্পী 

স্পা শশী শী ৮ শশা িশিী পাশাপাশি ২ 

শপ শি শি শপ ও দিী পি, ২ ্ 

দ্রব্যের প্রতিনিধি 1 _পুরাতন-গুড়ের অভাবে, নূতন গুড় চানিপ্রভ্র 

কাঁল রৌদ্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিরা লইবে। সৌরাষ্টরমৃত্তিকার অভাবে পঞ্ক- 
পর্ম-টী, তগরপাছুকার অভাবে শিউলিছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ড্র, শ্বেত-সর্ষপের 

ভাঁবে সাধারণ সর্ষপ, চই ও গ্জপিগ্ললীর অভাবে পিপুলমূল, মুষ্জতিকার 

'অভাঁবে তাঁলমাথী, কুদ্কুমের অভাঁবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে ঝিন্ুক-ভন্ম, হীরকের 

অভাঁবে বৈক্রান্ত ( পোঁখরাজ ) কিংবা কড়িভস্ম» স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহ- 

ভম্ম, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, রাঙ্নার অভাবে বাঁদর! অর্থাৎ পরগাছা', রসাঞ্জনের 

অভাবে দারুহরিদ্রার স্কাথ (রসোত ), পুশ্পের অভাবে কচি ফল, মের্দার অভাবে 

অশ্বগন্ধ!, মহামেদাঁর অভাবে অনস্তমূল; জীবকের পরিবর্তে গুলঞ্চ, খবভকের পরি- 

বর্তে ভূমিকুম্মাণ্ড, খদ্ধিস্থলে বেড়েলা+ বৃদ্ধিস্থলে গোরক্ষচাকুলে, কাঁকোলী ও ক্ষীর- 

কাকোলীর অভাঁবে শতমুলী, রোহিত্তকছালের পরিবর্তে নিমছাল, মুগনাভির 

আরতি রিরির নি রীরিনিরোউঠিিরারীতিটিনরনরি টিন. 
পিপি যন ৯৬ পাপ পপ ০ পপ ৮০ শা ০4 পপ পপি স্পা 

পাপ পা পাপ পাপা 

সস শী স্পপসপিসপাশ পপ পাপা শা সপপাপিশপশীিট শশী তি 
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পরিবর্তে খটাশী এবং অন্তান্ঠি দুগ্ধের অভাবে গব্যছুপ্ধ গ্রহণ কর! যায় । খইসমস্ত 

ব্যতীত অন্য কোন দ্রবোর অভাবস্থলেও সেই দ্রব্যের সমগুণবিশিষ্ট অন্তর দ্রব্য 
গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভেলা অসহৃ হইলে রক্তচন্দন দেওয়া! উচিত। 

দ্রেব্য-গ্রহণের সময় ।-_ওষধাদির জন্য সাধারণ ভ্রব্যসমূহ শরৎকালে 

উদ্ধাত করা আবশ্তক। বমন ও বিরেচনের জন্ত বেসকল গুঁষ্ধ ব্যবহৃত হয়, 

তাঁহা বসস্তের অবসানে আহরণ করা উচিত। বিশেষতঃ শীত ও গ্রীম্বকালে 

মূল, বর্ষা ও বসত্ত খতুতে পত্র, শরৎকালে ছাল, কন্দ, ক্ষীর (আঠা )) হেমস্তে 

সার এবং অন্টান্ত যে যে খাতুতে যে যে ফল ফুলাদি উৎপন্ন হয় তাহা দেই সেই 
ধাতুতে গ্রহণ করিতে হুইবে। 

পাচন-প্রস্তৃতবিধি ।-_পাচনে বতগুলি দ্রব্য নির্দিষ্ট থাকে, তাহার 
সমুদায়গুলি সমভাগে লইয়৷ সমষ্টি ২ ছুইতোলা গ্রহণ করিতে হয়; যেমন-- 
দুইটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা ১ একতোলা', চারিটা দ্রব্যের প্রত্যেকটী ॥* অর্দ তোলা, 

এইরূপ নিয়মে যতসংখ্যক দ্রব্য থাকে, তাহাই সমপরিমাঁণে মিলিত ১ দুই তোলা 

লইতে হইবে। তৎপরে সেইসমস্ত দ্রব্য একত্র ৩২ বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ 

করিয়।৮ ভোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইতে হয়। পাঁচনে কোন ভ্রব্যের 

প্রক্ষেপ দিবার উপদেশ থাকিলে, পাঁচন সেবন করিবার সময়ে সেই সেই দ্রব্য 

ভাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হইবে। প্রক্ষেপের পূর্ণমাক্জা ॥০ অর্ধ 

তোঁলা। একটা দ্রব্য প্রক্ষেপ দিতে হইলে, তাহা ॥* অর্দ তোল! এবং দুইটা 

দ্রব্যের প্রত্যেকটা ।* চারি আনা পরিমাণে দিতে হয়। রোগীর বলাঁনুসারে ইহ! 

অপেক্ষ। কম মাত্রাযর়ও গ্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে । এক দিন পাচন প্রস্তত 

করিয়া ঢুই তিন দিন সেবন করা চলে না, প্রত্যহ নূতন ত্রব্যে নূতন করিয়া পাঁচ 
প্রস্তুত করিতে হয়। 

পঞ্চকষায়-প্রস্তৃতবিধি |--শীত কযার করিতে হইলে, এরূপ ২ ছুই- 
তোল! দ্রব্য কুটিত করিয়া, ১২ বাঁরতোলা! জলের সহিত পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে 

ভিজাইয়া, সমস্ত রাত্রির পর প্রাতঃকালে ছাঁকিরা লইতে হয়। ফান্টকষায় প্রস্তত 

করিতে হইলেও এরূপ কুটিত দ্রব্য তাহার তিনগুণ উঞ্ণজলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া 
রাখিয়া, পরে ছাকিয়া লইতে হর । কাচা কিংবা শুধত্রব্য জলের সহিত শিলায় 

পেষণ করিয়া লইলে, তাঁহাকে কন্ধ কহে। কাচ৷ দ্রব্য কুট্টিত করয়া, তাহার 
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পরিভাষা । ২৮৫ 
সপপিশিলপপাশীশ পাপী শী শাটীহিশি ০ সত পপ শপ পাপী পা পপ আপি পাশপাশি 

শপ শি শাশশীপিশীশিশিট সিস্ট সাপ ০ কা পপ ট্রি 

| রল বাহির করি লইলে, তাহাকে স্বরস কহে। পাচন হইতে স্বরস পর্যন্ত এই 

| গাঁচটা-_পঞ্চকষায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে । কোন দ্রব্য পুটপক করিয়া 

ূ তাহার রস গ্রহণ করিতে হইলে, সেইসমস্ত দ্রব্য কুট্টিত করিয়া, জাম বা বটাদির 

পত্রদ্ধারা বেষ্িত ও বজ্জু প্রভৃতিদ্বার! দৃঢ়র্ূপে বন্ধ করিয়া, তাঁহার উপর এক বা 

' ছুই অন্গুলি পুরু মাটির লেপ দিবে) এবং গুফ হইলে, অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, অগ্নি- 
সম্ভতাপে উপরের মৃত্তিকালেপ লোহিতবর্ণ হইলে; ভিতরের দ্রব্য বাহির করিয়া, 

তাহার রস গালিয়া লইতে হইবে। 

চূর্ণ ওধধ প্রস্ততবিধি 1-চর্ণ বধ প্রস্থত করিতে হইলে, অমুদায় 
দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উত্তমরূপে শুফ ও কুটিত করিয়া, কাপড়ে ছাকিয়া লইতে 

হইবে । পরে যেসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেকটা | 

৷ নির্দিষ্টপরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে । কোন চূর্ণে ভাঁবন! দিবার 

ব্যবস্থা থাকিলে, তাহাতে নির্দি্ দ্রব্যের ভাবনা দিয়া, পুনর্ববার শু ও চু 

করিয়া লইতে হয়। 

বটিকা-উষধ-প্রস্তৃতবিধি (--বটিকা-গষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, 

নির্দিষ্ট দ্রব্যসমূহ্ধের চূর্ণে দ্রব-পদার্থবিশেষের ভাবন1 দিয়! এবং উত্তমরূপে মর্দন 

করিয়া, যব, সর্ষপ বা গুপ্রা প্রভৃতির মত নিদ্দি্টপরিমাণ অনুসারে বটিক! প্রস্তত 

করিতে হর। কোন দ্রব- পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে, কেবল জলের সহিত মর্দন 

৷ করিবে। বটিকার পরিমাণ কথিত না থাকিলে, প্রায়ই একরতি পরিমাণে বটিকা! 

করা উচিত । ভাবন] দিধাঁর নিয়ম ;-_যেসকল ওষধ ভাবন দির! প্রস্তত করিতে 

হয়, তাহ! নির্দেশানুদারে কোন দ্রব্বিশেষের রস ঝা কাথদ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত 

করিয়া, দিবসে রৌদ্রে শুক করিতে হইবে এবং বাত্রিকালে শিশিরে পিয়া রাখিতে 

হইবে। এইরিপে ষে ওধধে যতদিন ভাবনা দিবার নিক্সম নির্দিষ্ট থাকে, ততদিন 

পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক একবার সিক্ত ও শু করিয়। মর্দন করিতে হর। 

মোদক-প্রস্তৃতবিধি |-_যেসকল মোদক-ওষধ পাঁক করিতে হয় না, 

তাহা নিদ্দিষ্টপরিমিত অথবা অনি্দিষটস্থলে চূর্ণদ্রব্যের দ্বিগুণপরিমিত গুড় এবং 

সমপরিমিত মধুর সহিত মর্দন করিয়া, নির্দিষ্টমাত্সায় বটক প্রস্তুত করিতে হয়। 

পরে যেসকল মোদক পাক করিতে হয়, তাহাতে প্রথমতঃ চূর্ণের বিগুণ গুড় 

কিংরা চর্ণের চতুগ্ুণ চিনি, চূর্ণপদীর্ঘের চতুণ্ড প-পরিমিত জলের সহিত পাক 

১... শি শা 

মি 

স্পা ৮ শী শীাশীিশাি শশী টি ৩ 

৯ 
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পে? জা তি ৮ পাশপশপীশীসিিপাস্পাপিিিশী পিপি পপ পাস ্ 

করিতে হইবে। সন্দেশ-প্রস্থতের একতারা রসের মত যখন রি রস হাতায় 
লাগিয়া পাত্র পথ্যস্ত একটা সুত্রের মত ঙারসংযুক্ত হইবে, তখনই তাহার উপযুক্ত 

পাক হইয়াছে--বুঝিতে হইবে। তৎপরে অগ্নিতাপ হইতে এ রস নামাইয়া, 

সমুদায় চূর্ণ-পদ্দার্থ তাহাতে ক্রমশঃ ঢালিয়াঃ তাহার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়'। 

কোন কোন স্থলে অগ্রিতাপ হুইতে রস নামাইবার পূর্বেই চূর্ণ-পদার্থ প্রক্ষেপ 
দেওয়া হইয়া থাকে । মোদক প্রস্তত হইলে, কোন ঘ্বতভাবিত মুৎ্পাত্রে কিংবা 

আধুনিক চীনে-মাঁটির পাত্রে তাহা রাখিয়া! দেওয়া উচিত। 

অবলেহ-গ্ুস্তৃতবিধি ।-_অবলেহ প্রস্তত করিতে হইলে, প্রথমতঃ 

কাথ প্রস্তত করিয়া, পুনর্ধার তাঁহা পাঁকে ঘন করিয়। লইতে হয়। চিনি দিয়া 

অবলেহ প্রস্তুত করিতে হুইলে, চূর্ণপদার্থের চারিগুণ-পরিমিত চিনি, এবং গুড় 

দিয়া প্রস্তত করতে হইলে, চূর্ণের দ্বিগুণ-পরিমিত গুড়ের পুর্ববব রস প্রস্তত 
করিয়া লইতে হয়। জলের পরিবর্তে অপর কোন দ্রবপদার্থের সহিত অবলেহ 
পাক করিতে হইলে, তাহাও চূর্ণের চতুর্তপ লওয়। আবশ্তক। মোদকের স্তাঁয় 
অবলেহ-পাকেও যখন হাতাঁয় করিয়া তুলিলে, হাতার সহিত পাত্র পর্যন্ত | 

তারমত হইয়া থাকে, জলে ফেলিলেও গলিয়া যায় না, এবং অস্ুলিদ্বার! ৰ 
চাঁপ দিলে তাহাতে অঙ্গুলির দাগ পড়ে, তথনই তাহার উপযুক্ত পাঁক হইয়াছে ৃ 

বুঝিতে হইবে। 
গুগ্গুলু-পাকবিধি ।--প্রথমতঃ গুগ্গুলের মলাদি বাছিয়! ফেলিয়া, 

দশমূলের উষ্কক্কাথের সহিত আলোড়িত করিয়া ছাকিয়া লইবে ) অথ্ব! গুগ- 

গুলু বস্ত্রথণ্ডে শিথিলভাবে বাঁধিয়৷ দোলাযস্ত্রে অর্থাৎ হাড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া, গব্য- 

দুগ্ধ কিংব! ত্রিফলার কাথের সহিত পাক করিয়া! ছাকিয়া লইবে ; তৎপরে হৃর্ধ্য- 

তাঁপে শুফ করিয়া তাহ! স্বতমিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে গুগগুলু 

শোধিত হইয়া! থাকে । ওঁ শোঁধিত গুগৃগুলু অগ্নিতে পাঁক করিবার উপদেশ: 
থাকিলে পাক করিয়া, অথবা উপদেশ না থাকিলে পাক না! করিয়া, নির্দি চুর্ণাদি 
পদীর্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই গুগুগুলু গুস্তত হইয়া থাকে। 

পুটপাঁকবিধি ।--একগজ-পরিমিত গভীর একটা গর্ভ করিয়া, তাহার 

| তিনভাগ বিলঘুঁটেদ্বার! পুর্ণ করিতে হইবে) তাহার উপর ওঁধধের মুষ! ( মুচি ) | 
স্থাপন করিবে, এবং এ মুষার উপরে আর কতকগুলি বিলঘু'টে দিয়া গর্ভটী পূর্ণ | 

১» টানি ররর 4 
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করিতে হইবে । পরে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলে, যখন সমুদাঁয় ঘুটে ভম্ম 

হইয়া যাইবে, সেই সময়ে মুষাটা বাহির করিয়।, তাহার মধ্য হইতে ওঁধধ বাহির 
করিয়া লইবে। ওঁষধপূর্ণ মুষাটা বন্ত্র ও মৃত্তিকার লেপদ্বারা বিশেষরূপে আবৃত 
করা আবশ্টক। গর্তটার মুখভাগ ১ এক হাত এবং তলভাগ ১॥০ দেড় হাতি 
পরিমাণে প্রশস্ত করিয়া প্রস্তত করিতে হয়। ইহারই নাম গজপুট। 

|. বালুকাযন্ত্রে উষধ-পাঁকবিধি 1__বালুকা-বন্ত্রে অথবা লবণ 
কোন ওঁষধ পাক করিতে হইলে, বালুক1 কিংবা সৈম্ধবলবণদ্বারা৷ একটা ইড়ী 
পূর্ণ করিবে, এবং সেই বালুকা বাঁ লবণের মধ্যে গধধপূর্ণ মুষ! প্রোথিত করিয়া, 

৷ নিদ্দিষ্টকালপধ্যন্ত অগ্নির জাল দিতে হইবে। মুষাঁটীতে বন্ত্রথণ্ড ও মৃত্তিকাদারা 

লেপ দিয়, তাহা শুকাইয়া লওয়া আবশ্যক । 

স্থরাপ্রস্তত-বিধি |__ন্থরা প্রস্তুত করিতে হইলে, গুড়ীদের মদ 

চৌয়াইবাঁর যন্ত্রের মত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, তাহাদ্ারা চোয়াইয়! লইতে হয়। আনব 
ও অরিষ্ট চোয়াইতে হয় না, কেবল নিদ্দিষ্টকাল ধান্তরাঁশি বা মুন্তিকার মধ্যে 

পৃতিয়! পচাইয়৷ লইলেই তাহা প্রস্তুত হয়। আসব ও অরিষ্টের সাধারণ গ্রভেদ 

এই যে, দ্রব্যবিশেষের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে অন্ঠান্য পদার্থ প্রক্ষেপ দিয়া 

| পচাইয়। লইলে তাহাকে অরিষ্ট কহে, এবং কোন পদার্থের কাথ না করিয়! সমুদায় 

ৰ দ্রব্য কেবল জলের সহিত পচাইয়৷ যাহ। প্রস্তন্ত হয়, তাহাকে আসব কহে। 

ৃ তিলপ্ৈলের মুচ্ছাপাকবিধি ।-_-তৈল ও স্বতপাঁকের জন্ত প্রথমেই | 
তাহার মুচ্ছাপাক করা আবশ্তক। তিলতৈলের মূচ্ছাপাক করিতে হইলে, 
লৌহকটাহে বা 'সপর কোন পাত্রে করিয়া তৈলে অগ্নির মৃদুজ্জাল দিতে হইবে। 
তৈল নিক্ষেন হইলে চুল্লী হইতে নামাইবে, এবং অল্প শীতল হইলে, তাহাতে : 

| পেষিত হরিদ্রার জল, তৎপরে এক্নপ পেষিত মঞ্তিষ্ঠা, এবং ক্রষশঃ শিলাপি্ট লোধ, | 

মুতা, নালুকা, আমলকী, বহেড়া, হয়ীতকী, কেয়ার জটা, বটের ঝুরি ও বাল! | 

এইসমন্ত দ্রব্য অল্প অল্প করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। তাহার পর তৈলের চতুগ্ ণ- 

পরিমিত জল দিয়া পুনর্ধার পাঁক করিবে ও অল্প জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়! 

রাঁখিবে। সাভদ্দিন পর্যন্ত আর কোন পাক করিবে না। মুচ্ছাপাকের জন্ত 
মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যের পরিমাণ--ষে তৈল পাক হইতেছে, তাঁহার ১৬ যোঁল- 

ভাগের একভাগ মঞ্রিষ্ঠায এবং অন্তান্ত দ্রব্য মঞ্জিষ্ঠার চারি ভাগের এক তাগ । 
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পরিমাণে লইতে হয় ; অর্থাৎ চারিসের তৈলপাকের জন্য মনঞ্্িষ্ঠা এক পোয়! এৰ 
অন্ঠান্ত দ্রব্য এক ছটাক লইতে হইবে। 

বায়ুনাশক-তৈলপাক বিধি |-__বায়ুনাশক তৈলসমূহের পাঁককালে, 
এরূপ মুচ্ছিত তৈলের অষ্টমাংশপরিমিত আম, জাম, কয়েদূবেল ও টাবানেবুক 
পত্র, চারিগুণ জলসহ পাক করিয়া ও একভাগ অবশি থাকিতে ছ!কিয়!, সেই 

কাথের সহিত এ মৃচ্ছিত তৈল আর একবার পাক করিয়া লইতে হর। 

সর্পতৈলের ও এরগুতৈলের মুচ্ছাপাক-বিধি |-_সর্ষপ-তৈৎ 
মুচ্ছা করিতে হইলে, মুচ্ছাপাঁকের জন্য বথাক্রমে হরিদ্রা, মঞ্রিষ্ঠা, আমলকী, মুতা 

বেলছাল, দ্বাড়িমছাঁল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীব্া, বালা, নালুকা' ও বহেড়া, এইসকত 

দ্রব্য ; এবং এরগুতৈল-মুচ্ছার জন্ত মঞ্জিষ্ঠা, মুতা ধনে, ভ্রিফল1, জয়ন্তীপত্র, বন 

খেজুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ার জটা; দধি ও কাঁজি এই 

সকল দ্রব্য নিক্ষেপ করিতে হয়। /$ চারি সের সর্ষপতৈলে মঞ্তিষ্ঠা ব্যতীত 

অন্ান্ দ্রব্য ২ দুই তোল! মাত্রায়, এবং /৪ চারি সের এরগুতৈলে মঞ্জিষ্ঠা ব্যতীত 

অন্ঠান্থ দ্রব্য ৪ চারি তোল! মাত্রায় দিতে হইবে । মঞ্রিষ্ঠা নকল তৈলেই একক? 

পরিনাণে দেওয়া উচিত, অর্থাৎ সর্বত্রই /৪ চারি সের তৈলে /০ এক পোয় 

মাত্রার মঞ্রিষ্ঠা দিবে । 

দ্বতমুচ্ছা বাধ |__দ্বতের মৃচ্ছাপাকে, অগ্রিজালে দ্বত চড়াইরা নিচ্ছে 

হইলে নামাইবে, এবং অল্প শীতল হওয়ার পরে প্রথমে হরিদ্রার জল, ততৎপবে 

নেবুর রস এবং তাঁহার পর শিলাপিষ্ট হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও মুতা নিক্ষেপ 
করিতে হইবে ; তৎপরে তৈলের শ্যায় চতু্ডণ জল দিয় ইহাঁও পুনর্বার পাব 
কর। আবশ্ঠটক। ./৪ চারি সের দ্বৃতে এ ৪ চাঁরিটা দ্রব্য প্রত্যেক ৮ আট তোঁল 

পরিমাণে লইতে হইবে। 
স্নেহপাকবিধি |-_মৃচ্ছাপাকের দ্রবাসমূহ উত্তমদ্ধপে ছীকিয়৷ ফেলিয়া 

তৎপরে তৈল বা ঘ্বতের সহিত নিদিষ্ট ক্কাথ পাঁক করিতে হয়। যে কয়েকটা কাঁথের 

সহিত পাক করিবার বিধি নির্দিষ্ট থাকে, তাহার প্রত্যেকটার সহিত পৃথকৃভাবে 

পাঁক করিতে হুইবে। প্রথমতঃ কাঁখন্রব্য তৈলাদির দ্বিগুণপরিমাঁণে লইয়া, তাহা; 

আটগুণ জলের সহিত অর্থাৎ /৮ আট সের ক্কাথ্যদ্রব্য ৬৪ সের জলে পাক করিয়া 

১৬ ষোঁল সের অবশিষ্ট থাকিতে কাঁথ ছাঁকিয়া লইতে হইবে; তাহার পর সেই 
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কাথের সহিত /৪ চারি সের তৈলাদি পাক করিবে। কাথপাকের পরে বিধান:- ূ 
সসাযে ছুগ্ধ, দধি, কাজি, গোদুজ ও মাংসরস প্রভৃতি দ্রব-পদীর্ষের সহিত তৈলাণ 

পাঁক করিতে হয়। এইসকল দ্রবদ্রব্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকিলে, প্রত্যেক : 
ব্য স্নেহের সমপদ্রিমিত লইতে হইবে। কিন্তু কাঁধাদি অন্ঠ কোন জ্রবপদার্থে: : 
সহিত পাকের বিধান না! থাকিয়া, কেবল একমাত্র দুগ্ধের সহিত পাঁক বিহ্থি 
থাকিলে, স্নেহপদার্ঘের চতুগুণ ছৃগ্ধ লওয়া আবহ্ঠক। কেহ কেহ ছুগ্রপাঁকেল 

সময়ে ছুগ্ধের সহিত চতুগ্ডপ জল মিশ্রিত করিয়া পাঁক করিতে উপদেশ দেন, 

ইহার পর কন্বপাঁক করা উচিত। শুফ বা কাচা ভ্ত্রব্য জলসহ শিলাঁয় পেহ 

করিলে, তাহাকে কন্ধ কছে। শ্নেহপদার্থের চারিভাগের একভাগ কক্কপ্রব:. : 

তাহার চতুগুণ জলাদি দ্রব-পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তৎসহ স্নেহ পা 

করিবে ; অর্থাৎ /৪ চারি সের স্সেহপদার্থে /১ এক সের কক্ছদ্রব্য, /৪ চা্ধি : 

সের দ্রব-পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিবে। কন্দ্রব্যের সহিত কোনও দ্র 

পদার্থের উল্লেখ না থাকিলে, চারিগুণ জলসহ্ন কল্ধপাক করিতে হইবে । কন. 

পাককাঁলে যখন কক্গদ্রব্য অঙ্কুলিদ্বারা পাকাইলে বাতির ন্যার বা গোলাকার হু”. . 
এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে কোনরূপ শব্দ য় না, তখনই পাঁক শেষ হইয়াছে ; 

বুঝিতে হইবে। পাকশেষের পরে চুল্লী হইতে নামাইয়! রাঁখিবে, এবং সাত দিন 

পরে কন্ধদ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিবে। 

গন্ধ-পাঁকবিধি ।-+ন্সেহপাক মাত্রেই সর্বশেষে একবার গন্ধপাক 
করিবার বিধি আছে। কুড়, নালুকা, খটাশী, বেপামুল, শ্বেতচন্দন, জটামাংস:, 

তেজপজ্জ, নথী, মুগনাঁভি, জাঁয়ফল, ককোলফল, কুঙ্কুম, দারুচিনি, লতা কম্বর-. 

বচ, ছোটি এলাচ, অগ্ুরু, মুতাঃ কপূর, গেঁঠেলা, সরলকাষ্ঠ, কুন্দুরখোটিঃ লবন 

গন্ধমাত্রা, শিলারস, গুল্ফ, মেথী, নাঁগরমুত|, শী, জঙবিত্রী, শৈলজ, দেবদারু ? 

জীর1, এইসমন্ত গন্ধদ্রব্যের মধ্যে শিলা্জতু, কুন্কুমঃ নথী, খটাশী, এলাই". 

শ্বেতচন্দন, মৃগনাভি ও কপুর ব্যতীত অপর দ্রব্যগুলি পেষণ ঝ! চুর্ণ করিয়া, 

কন্ধপাকের ম্যায় চতুণ্ডণ জলসহ পাক করিতে হয়। সেই পাকের লময়ে তৈ” 

খটালী নিক্ষেপ করিয়া রাখিতে হয়, এবং সিদ্ধ হওয়ার পর তুলিয়া ফেলা আঁ - 

স্তক। পাঁকশেষের পরে শিলাজতু, কুস্কুম, নী, এলাইচ, শ্বেতন্দন ও মৃগনাডি, 

এই কয়েকটা দ্রব্য তৈলে প্র্গেপ নিষ্কা, পাঁচ দিন রাখিয়! ছাঁকিরা লইবে। 
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যেসকল তৈল নন্তকর্থ্ণে বাবহৃত হয়, তাহাদের কিঞ্চিৎ মৃছ্ুপাঁক এবং 

] অভ্যঙ্গের জন্ত কিঞ্চিৎ থরপাক অথব!। সকল কাধ্যের জন্ভই তৈলের মধ্যপাঁক 

| হওয়া আবশ্তক। 

ওষধ-সেবনকাল ।--রোগের ও রোগীর অবস্থান্ুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে ওষধ সেবন করাইতে হয়। পিত্ত ও শ্লেক্সার প্রকোপে এবং বিরেচনাদি 

শুদ্ধিকার্যের জন্ত প্রাতঃ কালে অভুক্ত অবস্থায় ওঁষধ সেবন কর্তব্য। অপান বায়ু 

দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে, সমান-বায়ু কৃুপিত হইলে ভৌজনের শেষে, উদান- 
বায়ুর প্রকোপে সায়ংভোজনের সহিত এবং প্রাণ-বারুর প্রকোপে সান্ধ্যভোজনের 

| পরে ওষধ সেবন করাইবে। হিক্কা, আক্ষেপ ও কম্প প্রভৃতি বাষুগ্রধান রোগে 
ভোজনের প্রথমে ও পরে ওষধসেবনের উপদেশ আছে। অগ্নিমান্ট এবং 

অরুচিরোগে ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে ওষধধ সেবন করা উচিত। অজীর্ণনাশক 

ওষধ রাত্রিকালে সেবন কর! ব্যবস্থেয়। তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা শ্বাস ও বিষরোগের 

অবস্থা প্রবল হইলে, মুুমুছঃ ওষধ সেবন আবশ্যক | 
সাধারণতঃ প্রায় সমস্ত ওষধই প্রাতঃকালে সেবন করাইবার ব্যবহার দেখিতে 

পাওয়। যায়। তবে, ছুই তিন প্রকার ওধধ প্রত্যহ সেবন করিতে হইলে, 

বিবেচনাপূর্ধবক কোনটা প্রাতঃকালে, কোনটা তাহার ২৩ ঘণ্টা পরে এবং 
কোঁন্টী বৈকালে সেবন করান হয়। 

অনুপান বিধি |__-অধিকাংশ ওঁধধ সেবনের পরে, এক একটা দ্রব 

পদার্থ পানের বিধান আছে; তাহাকেই অন্পান কছে। কিন্তু সাধারণত: 
এখন মধু প্রভৃতি যেসকল দ্রব-পদার্থের সহিত ওঁষধ মিশ্রিত করিয়। সেবন করান 

| যায়, তাহাই অন্থপান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আমিতেছে। ওষধমাত্রই অনুপান- 

বিশেষের সহিত সেবিত হইলে, তাহা অল্প সময়ে অধিক কাধ্যকারক হয়। 

এইজন্ঠ প্রায় সমুদয় ওষধই অন্ুপাঁন-বিশেষের সহিত সেবন করান আবশ্তক ৷ 
যে ওঁষধ যে রোগনাশক, তাহার সহিত সেই রোগনাশক অন্ুপানই ব্যবস্থা 

| করিতে হুইবে) ক্লেম্সঅরে অহ্ুপাঁনের জন্য মধু, পাঁপের রস, আদার রস ও 

তুলসীপাতার রস বা ক্াথ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। পিত্ৃজরে পটোলের রস, 

ক্ষে২পাঁপড়ার রস বা কাথ, গুলঞ্চের রস এবং নিমছালের রস বা কাখ প্রভৃতি 
| অঙ্গুপানের উপযোগী । বাতজরে মধু, গুলঞ্চের রস, চিরাতা-ভিজান জল, নালিতা 
1. পেশ 
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৮ পরিভাষা । ২৯১ না 

ভিজান জল ও তুলসীপাতার রস প্রভৃতি অনুপানার্থে ব্যবস্থা করিবে। বিষমজরে 

মধু, পিপুলের গুঁড়া, তুলসীপাতার রস, শেফালিকা (শিউলি ) পাতার রস, বি- 
পত্রের রস ও গোলমরিচের গুড়া প্রভৃতি অন্ুপানরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে। 

অতিসার রোগে বেলশু'ঠ, মুতা ইন্দ্রধব, আকনার্দি, আত্্কেশী, দাঁড়িমফকের 

ছাল, ধাইফুল ও কুড়চি প্রভৃতি $ গ্লেম্সপ্রধান কাস, শ্বাস ও প্রতিষ্তায় প্রভৃতি 

| রোগে বাসকপাতা, তুক্সীপাঁতা, পাণ ও আদার রস, বাসকছাল, বামুনহাটা, 
ৃ ষ্টিমধু, কণ্টকারী, কটুফল ও কুড় প্রভৃতি দ্রবোর ক্কীথ এবং বচ, তালীশপত্র, 

| পিপুল, কাকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন প্রভৃতির চর্ণ; বাধুপ্রধান শ্বীসে বহেড়া-সিদ্ধ 

ূ জল বা বহেড়ার বীজের শম্তচুর্ণ ও মধু) রক্তভেদ ও রক্তআাব নিবারণের জন্ত 

। বাসকপাতার রস, আয়াপানার রস বা ক্কাথ, দাড়িমপাতার রস, কুকশিমার রস, 

ৃ বজ্জড়মুরের রদ, কুড়চিছালের ক্কাথ, দুর্ববাথাসের রস, ছাগণুঞ্চ ও মোচরসের চূর্ণ) 

৷ শোথরোগে বিশ্বপত্রের রস, শ্বেতপুনর্নবার রস বা ক্কাথ, শুফফমূলার ককাথ এবং 

। গোলমরিচ চূর্ণ; পাও ও কামলা প্রভৃতি রোগে ক্ষেৎপাপড়ার রস, কুলেখাড়ার 

রস বা গুলঞ্চের রস প্রভৃতি ; মলভেদ করাইবার জন্য তেউড়ীমুলচুর্ণ, দস্তীমূল- 

| চূর্ণ সোণামুখীতিজান জল ঝা তাহার কাথ, কট্কীর কাখ, হুরীতকী-ভিজান 

' জল, গরম জল ও গরম ছুগ্ধ ; মত্রবিরেচন অর্থাৎ প্রশ্ীৰ সরল করিবার জন্ত 
 স্থলপন্মের পাঁতার রস, পাথরকুচীর রস, সোরা-ভিজাঁন জল, কাবাবচিনির গুঁড়া, 
ূ এবং গোক্ষুরবাজ, কুশমুল। বেণামূল ও কৃষ্ণ-ইক্ষুমূলের কাথ প্রভৃতি $ বহুমৃত্র- 

ৰ নিবারণের জন্য যজ্জড়ুমুরের বীজচুর্ণ, মোচরস, বঝিঞ্েপোড়ার রস ও তেলাকুচার 

| মূলের রস ; প্রমেহরোগে গুলঞ্চের রস, কীচাহলুদের রস, আমলকীর রস, কচি- 

শিমুলমুলের রস, দারুহরিদ্রাচুর্ণ, মঞ্তিষ্ঠা ও অশ্বগন্ধার কাথ, ঘষা-শ্বেতচন্দন, গদ- 

ভিজান জল» কদমছালের রস ও কেশুরের রস প্রভৃতি ; প্রদররোগে "গুলঞ্চের 

রস, অশোকছালের ক্কাথ এবং রক্তরোধক অন্থান্থ দ্রব্য; রজঃম্রাথ করাইবার 

৷ জন্ঠ মুসববর, বাশের নীলভিজাঁন জল, ওলট্ুকম্বল, লতাফটকির পাতা, ঈশ- 
লাঙ্গল! ও জবাফুলের রস ; অজীর্ণ ও অগ্রিমান্ধ্যবোগে ষমানী ও মৌরীভিজান জল 

এবং পিপুল, পিপুলমূল, গোলমরিচ, চই, শুঁঠ ও হিন্চূর্ণ) ক্রিমিরোগে বিড়ঙ্- 
চূর্ণ, দাঁড়িমের শিকড়ের ক্কাথ এবং আনারসের পাতা ও থেস্কুরপাতা, ভাট্পাতা, 
ঠাপার পাতা, ঘেটুর পাতা ও নিসিন্দাপাতার রস) বমন-রোগে বড়-এলাচের 

পা শপ ০০ খাপ 
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কাথ ব! চূর্ণ; বাষুরোগে ত্রিফলা ভিজাঁন জল, শতমূলীর রস, বেড়েলার কাখ, 

ভূমিকুস্মাণ্ডের রস, অথবা আমলকী-ভিজান: জল এবং শুক্রবৃদ্ধি ও শরীর- | 
পুষ্টির জন্য মাখন, ছৃষ্ধের সর, ছুপ্ধ, আলকুশীর বীজ, ভূমিকুম্বাণ্ড ও অশ্বগন্ধার | 

চূর্ণ, শিমুলের রস ও অনন্তমূলের কাথ প্রভৃতি অনুপাঁনের ব্যবস্থা করিবে। | 

রোগের ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া, এইসকল অনুপানের মধ্যে কাধ 
ও ভিজান-জল এক ছটাঁক পরিমাণে, কীচা ত্রব্যের রস ২ ছুই তোল। কিংবা ১ | 
এক তোলা! পরিমাণে এবং চূর্ণ এক আনা বা ২১০ অর্ধ আঁন! পরিমাণে প্রয়োগ 

করিতে হয়। চূর্ণ অন্ুপানের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিতে 

হইবে। পিতের আধিক্য ব্যতীত অন্তান্ত সকল অবস্থাতেই মধু অন্ুপানের 

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বটিকা এবং চূর্ণ ওঁষধধ সেবনকাঁলেই এইদকল 

অন্ুপান ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মোদক, গুগগুলু এবং গুড় প্রভৃতি ওষধ, 

অবস্থাবিশেষে শীতল জল, গরম জল ও গরমদুগ্ধহ সেবন করাইতে হয়। দ্বত, | 
কেবল একছটাক আন্দাজ গরম দুগ্ধ ও চারি আঁন। আন্দাজ চিনির সহিত | 

মিশ্রিত করিয়া সেবন করান উচিত। চিনিমিশ্রিত ঘ্বতে স্বতন্ত্র চিনি মিশাইবার 

আবশ্যক হয় না। 

ধাতুপ্রভৃতির শোধন- মারণবিষি। 

সর্ববধাতৃর শোধনবিধি 1--স্বর্ণাদি ধাতুর অতিপাঁতলা পাত প্রস্তত 

করিয়া, যথাক্রমে এক একবার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং তৈল, ঘোল, 

কাজি, গোমুত্র ও কুলথ-কলায়ের কাথে ডুবাইবে; এইরূপ তিনবার করিলেই 
সমুদায় ধাতু শোধিত হয়। খঙ্গ ও সীসা সহজেই গলিয়! যায়; এইজন্য তাহাদের | 

পাত ন৷ করিয়া; এক একবার গলাইয়া১ তৈলাদি পদার্থে নিক্ষেপ করিতে হইবে। 

স্বর্ণভস্ম |-_-শোধিত-্বর্ণের পাত কাচিদ্বার! হক্ সক্ম করিয়! কাটিয়া | 

লইবে, পরে তাহা সমপরিমিত পারদের সহিত মর্দন করিয়া একটা. গোলক 



৪ 
ধাতুপ্রভৃতির শোধন-মারণবিধি । ২৯৩ ন্ 

করিবে। একখানি কটোরায় প্রথমে স্বর্ণের সমপরিমিত গদ্ধক-চর্ণ দিয়া, 

তাহার উপর এ গোলকটা রাখিবে এবং গোলকের উপরেও আবার এ 

পরিমিত গন্ধক-চুর্ণ দিয়া অপর কটোরাদ্বারা ঢাকা দিবে; উতর কটোরার 

সংযোগমুখ মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া, শুকাইয়া লইবে। তৎপরে ৩০ ব্রিশখানি 
বিলঘুঁটের অগ্িতে পুটপাঁক করিতে হইবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া, পুন- 

বার এরূপ পারদ্রসহ মদ্দিত ও গন্ধকন্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুটপাঁক করিবে। 

এইরূপে ১৪ চৌদ্দবার মর্দন ও পুটপাঁক কর! হইলে, স্বর্ণের বিশুদ্ধ ভম্ম প্রস্তত 

হইয়া থাকে । 

রৌপ্যভম্মম !__্বর্ণের স্তায় বিশুদ্ধরৌপ্যও সুগ্ষ হুক্সরূপে কাটিয়া সম- 
পরিমিত পারদের সহিত মর্দন করিতে হইবে। তৎপরে সমপরিমিত হরিতাঁল, 

গন্ধক এবং নেবুর রসের সহিত এঁ রৌপ্য মর্দিন করিয়া, স্বর্ণের স্তাঁয় পুটপাক 
করিবে। এইরূপ ছুই তিন পুটেই রৌপ্য ভস্মীভূত হইয়া থাকে। র 

তাআ্ভস্ম ।--সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী প্রস্তত করিয়া, ূ 

গোড়ানেবুব রসের সহিত তাহা মর্দন করিবে। বিশ্ুদ্ধ-তাত্রপাত্রে এঁ কজ্জলীর 
লেপ দিয়া; সেইসমস্ত তাত্রপাত্র একখানি শরায় রাখিয়া ও অপর শরাদ্বারা আচ্ছা- | 

দিত করিয়৷ পুটপাঁক করিবে। পারদ ও গন্ধকের অভাঁবে গৌড়ানেবুর রসের 
সহিত হিঙ্কুল মাড়িয়া, তাহার লেপ দিবারও উপদেশ আছে। তাম্র ভ্ম হওয়ার 

পরে, তাহার অমৃতীকরঞ্জ করা আবশ্যক ; তাহা হইলে, বমি, ভ্রম ও বিরেচন 

প্রস্ভৃতি তাত্রসেবনজনিত উপদ্রব উপস্থিত হয় না । জারিত তাম্র কোন অঙ্নরস- 

হারা মর্দন করিয়। একটী গোলক করিবে এবং সেই গোলকটা ওলের মধ্যে 

ৃ পূরিয়া, ওলের চতুর্দিকে মৃত্তিকার লেপ দিয় শু করিবে, তৎপরে গজপুটে তাহা 

পাক করিতে হইবে, তাহ! হইলেই তাঁঘ্রের অমুতীকরণ কর! হইবে। পিত্বল 

এবং কাঁংস্তেরও এইরূপ নিয়মে ভম্ম ও অমৃতীকরণ করিতে হয়। 
বঙ্গভন্ম ।-_-একথানি লৌহ-কড়ায় অগ্রি্ালে বঙ্গ গলাইয়া লইবে এবং 

ক্রমশঃ তাহাতে বঙ্গের সমপরিমিত হরিজ্রাচুর্ণ, যমানীচুর্ণ, জীরাচুর্ণ, তেতুলছালচূর্ণ 

ও অশ্বখছালচুর্ণ একে একে অল্প অল্প করিয়া নিক্ষেপ পুর্ববক, অনবরত হাতাত্বারা 

| নাড়িতে থারিবে। এইসকল পদার্থের এক একটা চূর্ণ নিঃশেষরূপে পুড়িয়া 
যাঁওয়ার পরে, অপর একটার চুর্ণ নিক্ষেপ কর! আবশ্যক । এইরূপে সমুদয় চূর্ণ 

ব হি 
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পুড়িয়৷ গিয়া, কেবল বঙ্গ শ্বেতবর্ণ ও পরিষ্কার চূর্ণরূপে পরিণত হইলেই, বঙ্গতন্ম 
প্রস্তত হইবে। দশ্তাও এইরূপ নিয়মে ভন্ম করিতে হয়। 

_ সীমকভম্ম ।-_ একটা লৌহপাত্রে পীসক ও যবক্ষার একত্র মূছু-অগ্নি- 

জলে পাক করিতে হইবে। _ সীসা ভন্ম না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ তাহা পুনঃ পুনঃ তাহাতে 

যবক্ষার দিয়া নাড়িতে হইবে। রক্তবর্ণ হইলে নামাইয়1, জলদ্বারা ধৌত করিবে, 

এবং পুনর্বধার মৃদু অগ্নিতাপে শুদ্ধ করিয়া! লইবে। , এইরূপে সীসকের পীতবর্ণ 

ভস্ম হইয়া থাকে । কৃষ্ণবর্ণ ভন্ম করিতে হইলে, সীদক অগ্নিতাপে গলাইয়া, 

মনঃশিলার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অনবরত নাঁড়িতে থাকিবে এবং ধূলিবৎ হইলে 

নামাইয়। রাঁখিবে। পরে তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, নেবুর রসসহ 

মাড়িয়া পুটপাঁক করিতে হইবে । এই উভগ্বপ্রকাঁর ভস্মই ওষধা দিতে প্রযুক্ত 

হইয়। থাকে। 
লৌহভম্ম ।--পূর্বোক্ত বিধানাহ্থসারে লৌহ শৌধিত করিবে এবং সেই 

সমস্ত লৌহের পাত এক একবার গরম করিয়া, যথাক্রমে দুগ্ধ, কাজি, গোমুত ও 

ত্রিফলার কাথে তিন তিন বার ডুবাইতে হইবে। দুগ্ধ, কাজি ও গোমূত্র লৌহের 
দ্বিগুণ পরিমাঁণে ; এবং লৌহের আটগুণ ত্রিফলাঁসহ তাহার চারিগুণ জল সিদ্ধ 
করিয়া, একভাঁগ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়। সেই কাথ লইতে হয় । এইরূপ 

নিষেক-কার্যের পরে লৌহপাতগুলি চূর্ণ করিবে এবং এক একবার গোমুত্রের 

সহিত মর্দন করিয়া ছোট ছোট টীক1 করিয়া! শুফ করিবে $& তৎপরে তাহ] ছুইখানি 
শরাঁর মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, গজপুটে পাঁক করিতে হইবে। সাধারণ ভস্মের জন্য 

অন্ততঃ এইরূপ শতবার পুট দেওয়া মাবশ্যক | তাহা অপেক্ষা যত অধিকবার 

পুট দেওয়া যায়, লৌহের গুণও তত অধিক হইয়া থাকে ; সহশ্রপটিত লৌহই 

সর্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত এবং পর্বকার্্যে প্রশস্ত । 

অভ্রভম্ম ।--ভস্মের জন্য কুষ্ণাত্র গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমতঃ কৃষ্ণাত্র 

অগ্রিতে পোড়াইয়। দৃগ্ধে নিক্ষেপ করিবে ; অতঃপর তাহার স্তরগুলি পুথক্ পৃথক্ 

করিয়া, ন'টে-শাকের রসে ও কোনপ্রকার অস্দ্রব্যের রসে ৮ আটপ্রহর ভাঁবন! 

দিলে, অত্র শোধিত হইয়া থাকে । তৎপরে সেই শোধিত অত্র, তাহার চাঁরি- 

ভাগের একভাগ শালিধান্ের সহিত একক্র একখানি কম্বলে বাঁধিয়া, তিন দিন 

জলে ভিজাইয়৷ রাখিবে ; পরে তাহ! হস্তদ্বার! মর্দন করিলে, কম্বল হইতে অতি 

২৯৪ কবিরাজি-শিক্ষা। | 
শসা টি ৯ সস সাপ 
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মিটি পু 
ধাতুপ্রভৃতির শোধন মারণবিধি | ২৯৫ শি 

সুক্ম সুক্ষ বালুকার ন্যায় যে অন্রকণা! নির্গত হইবে, তাহাই ভন্ম করিবার জন্য 
গ্রহণ করিবে। এইরূপ অভ্রকে ধান্তাত্র কহে। ধান্ঠাত্র এক একবার গোমুংজের 

সহিত মর্দন করিবে, এবং লৌহের ন্যাঁয় ছুইথানি শরার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া গজপুটে 

পাঁক করিবে ; এইরূপে ক্রমশঃ অভ্রভন্ম প্রস্তত হয়। যতক্ষণ অনভ্রভন্মের চন্দ্র 

অর্থাৎ চকচকে অংশ নষ্ট ন। হয়, ততক্ষণ তাহা৷ 'ষধাঁদিতে ব্যবহার করা 
উচিত নহে। সহতপুটিত অত্রই সক্লকা্ষো প্রয়োগ করা উচিত। অনভ্রভম্মেরও 
অমৃতীকরণ করিতে হয়। জ্রিফলার কাথ /২ ছুই সের, গব্যদ্বত /১ এক সের, 
ও জারিত অত্র /১।০ পাঁচ পোয়া, একক্র এইসমন্ত দ্রব্য লৌহপাজ্রে করিয়া মৃদু- 
অগ্রিজালে পাক করিতে হইবে ; পাকশেষে চূর্ণ হইলে, তাহাকেই অত্রের 
অমৃতীকরণ কহে। 

মণ্ডুর |__লৌহ পোড়াইলে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাঁহাকে 

মণ্ডর কহে। একশত বৎসরের অধিক পুরাতন মণ্ড্র ওষধার্ধে গ্রহণ কর! 

উচিত নিতাস্তপক্ষে ৬০ ষাঁট বৎসরের পুরাতিন মণ্ডরও গ্রহণ করা যায়। কিন্ত 

তাহা অপেক্ষ। অল্পদিনের মণ্ডুর কদাঁচ গ্রহণ করিবে না। হাঁপর অর্থাৎ আগুন 

করা জীতাার! প্রদীপ্ত অগ্নিতে এক একবার মগ্ডুর পোড়াইয়া, ক্রমান্বয়ে ৭ সাঁত- 

বার গোমৃত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে । পরে সেই মণ্ডুর চূর্ণ করিয়া পুটপাকে 
দগ্ধ করিবে। তাহা হইলেই ওঁষধোপযোগী মণ্ডুর প্রস্তুত হইয়। থাকে । 

স্বর্ণমাক্ষিক_1-তিনভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈদ্ধব-লবণ, টাঁবানেবুর 
অথব ীড়ানেবুর রসের সহিত মর্দন করিয়া, লৌহপাত্রে পাঁক করিবে । পাঁক- 

কাঁলে তাহ৷ ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। লৌহপাত্র মন রক্তবর্ণ হইয়া উঠ্ভিবে, 
তখনই জিপিও সপ তৎপরে কুলখকলায়ের 

কথ, কিংবা তিলতৈল, অথবা ঘোল, কিংব! ছাগমূত্রের সহিত স্বর্ণমাক্ষিক মর্দন 

করিয়া, গজপুটে দগ্ধ করিতে হইবে।| কাকৃরোল, মেড়াশৃঙ্গী ও গৌঁড়ানেবুর 

রসের সহিত এক একদিন ভিজাইয়া, প্রখর বৌদ্রে রাখিলেই রৌপ্যমাক্ষিক বিশুদ্ধ 

হইয়া থাকে । তৎপরে স্বর্ণমাঁক্ষিকের স্যার ভস্ম প্রস্তত করিতে হয়। 

তুথক-শোৌধন ।--গৌড়ানেবুর রসের সহিত মর্দন করিয়া, প্রথমতঃ 

লঘুপুটে পাক করিবে। তাহার পর তিন দিন দধির মাতে ভাবনা দিলেই, তুঁতে 

শোধিত হয়। 

এ টি... 
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শিলাজতু-শোধন ।--যে শিলাজতু গোসুত্রের স্তায গন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্, 
তিক্ত ও কৰায়রসসংঘুক্ত, শীতল, নিচ, মৃছু ও গুরু, তাহাই ব্যবহার কর! উচিত। 

এরূপ শিলাজতু গরমজলের সহিত একপ্রহরকাল ভিজাইয়৷ রাঁথিবে; পরে তাহা 
উত্তমরূপে গুলিয়া ও বন্তরহ্থার ছ'কিয়৷ একটা মৃত্তিকাপাত্রে করিয়া! রৌদ্রে রাখিতে 

হইবে । সেই জলের উপর সরের মত যে পদার্থ জমিবে, তাহা তুলিয়া অন্ত 
' একটা পাত্রে রাঁথিবে; এইবপে প্রত্যহ রৌদ্রে রাখিয়া উপরের সরভাগ ক্রমে 

ক্রমে তুলিয়া লইতে হুইবে। সেই সরভাগই শোধিত শিলাজ্জতু । বিশুদ্ধ শিলা- 
৷ জু অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তাহা৷ হইতে ধুম নির্গত 

৷ হুম না। ইহাই শিলাজতুর পরীক্ষা । 

সিন্দুর-শোধন ।-__ছগ্ধের ও অশ্লরসের ভাবনা দিলে, সিন্দুর শোঁধিত 
হয়! থাকে । 

রসাঞ্জন-শোধন ।- _রসাঞ্জন চূর্ণ করিয়া, গৌঁড়ানেবুর রসের সহিত 

_ একদিন রৌদ্র রাখিয়। শুষ্ক করিয়া! লইলে তাহা বিশুদ্ধ হয়) অথবা জলে গুলিয়া 
৷ বস্ত্র ছাকিয়া লইলেও শোধিত হইয়৷ থাকে । 
ূ সোহাগা-শোধন ।-_ সোহাগ! অগ্রিতে পোড়াইয়! খই করিয়া লইলেই 
। বিশুদ্ধ হইয়া থাকে । ফট্কিরিও প্ররূপ অগ্নিতে পোড়াইয়। খই করিয়া শোধন 
৷ করিতে হয়। 

ূ শঙ্গাদির-শোধন ।-_শঙ্খ, শুক্তি ও কপর্দক (কড়ী), কাজির সহিত 
৷ দোলাযস্ত্রে একগ্রহরকাঁল সিদ্ধ করিলে বিশুদ্ধ হয়। তাহার পর একথানি শরায় 
৷ করিয়া, অঙ্গারাগ্মিতে পৌড়াইয়া পইরোই তাহা ভন্ম হইয়া থাকে 
ূ সমুদ্রফেনশুদ্ধি ।-কাগ্জিনেবুর রসের সহিত পেষণ করিয় লইলেই, 
| সমুদ্রফেন শোধিত হয়। 

গিরিমাটা ।--গব্যছুগ্ধের সহি্ত ঘর্ষণ করিলে, অথব! গব্যদ্বতের সহিত 
ভাজিয়! লইলে, গিরিমাটা বিশুদ্ধ হয়। 

| হীরাকস |--ভীমরাজের রসের সহিত একদিন ভিজাইয়া রাখিলে, 
হীরাকস শোধিত হইয়া! থাকে। 

খর্পরভন্ম ।---গোসুজের সহিত বখাক্রমে ৭ সাত দিন কাল দোলাযন্ত্ে 
পাক করির| লইলেই খর্পর বিশুদ্ধ হয়। তৎপরে তাহা অগ্রিজালে চড়াইয়া, 

শা পাশ পপ 

প্পপ্পীপস্পী শি শা ৭ শি শাপস্প্পপপ ি শিশী 

অরোরা) হরেন তত ত্র আা০৫৯০০ চে কস উজ 
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গলিয়! গেলে, ক্রমে ক্রমে তাহাতে সৈম্ধবচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং পলাঁশকাষ্ঠ- 

দ্বার আলোড়ন করিতে থাকিবে । ভম্মবৎ হইলে নামাইয়া লইলেই টা 
প্রস্তুত হুইবে। 

হীরকভত্ম ।__কণ্টকারীর মূলের মধ্যে হীরক নিহিত করিয়া, কুলখ- 
কলাই ও কোদদোধান্ের কাথে তিন দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলে, হীরক শোধিত 

হয় । তৎপরে প্র হীরক এক একবার অগ্রনিতে পোড়াইয়া, হিং ও সৈন্ধব-লবণ- 

মিশ্রিত কুলথকলাঁয়ের কাথে ডুবাইতে হইবে । এইরূপ ২১ একুশবাঁর দগ্ধ করি- 

৷ লেই হীরকভম্ম প্রস্তত হইয়। থাকে । বৈক্রাস্তও এইরূপ নিয়মানুসারে শোধিত 
করিয়! ভল্ম করিতে হয়। 

অন্যান্য রত্বের শোধন |-_অন্ঠান্ত রত্ব জয়ন্তীপত্রের রসের সহিত 

একপ্রহরকাল দোঁলাযস্ত্রে পাক করিলে বিশুদ্ধ হয়; তৎপরে তাহাদিগকে অগ্নিতে 

পোড়াইর!1, তপ্ত থাকিতে থাকিতে যথাক্রমে ঘ্বতকুমারীর রসে, নটেশাকের বসে 

ও স্তনহুগ্ধে সাত সাতবার নিষিক্ত করিয়া লইলেঃ ভন গ্রস্তত হইবে। 

মিঠাবিষ-শোধন |--মিঠাবিষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থণ্ড করিয়া, তিন দিন 
গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা শোধিত হয়। প্রত্যহ ধোঁত করিয়া নূন 

গোমূজ্রে ভিজান আবশ্তক। তৎপরে তাহার ছাল তুলিয় শুকাইয়া লইবে। 

সর্পবিষ শুদ্ধি ।-: রুষ্ঃসর্পের বিষ প্রথমতঃ সর্পতৈলের সহিত মিশ্রিত 

করিয়া রৌদ্রে শুফ করিবে । তৎপরে পাণের রস, বকপত্রের রস ও কুড়ের কাথ 

দ্বারা যথাক্রমে তিনবার করিয়া ভাবন! দিলেই তাহ! শোধিত হয়। 

জযুপালশুদ্ধি ।---জয়পালের বীজের মধ্যভাগে যে একটী পাতল! পত্র 
থাকে, তাহা! ফেলিয়া দিয়া, দোলাযন্ত্রে গোছ্গ্ধের সহিত পাক করিবে এবং 

নিউড়াইয়। তাঁহার তৈল বাহির করিয়! ফেলিলে জয়পাল বিশুদ্ধ হয়। 

লাঙ্গলীবিষ শোধন ;--একদিন গোমুত্রের ভাবনা দিলেই লাঙ্গলীবিষ 

শোধিত হইয়া থাকে। 
ধুতুরাবীজ-শ্লোধন 1 ধুতৃরাবীজ কুটিত করিয়া চারি প্রহরকাঁল 

গোমুজ্রে ভিজাইয়। রাখিলে, তাহ শোধিত হয়। 

আহফেন-গুদ্ধি আদার রসত্বারা ২১ একুশবা র ভাবনা দিলেই 

1 অহিষ্কেন শোধিত হছয়। 

এ ৮ 
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সিদ্ধি-শোধন ।-- প্রথমতঃ জলে ধৌত করিয়। শুষ্ক করিয়৷ লইবে ) 
তৎপরে পোট্টলীবন্ধ করিয়৷ গোছুগ্ধের সহিত সিদ্ধ ও গুষ্ধ করিয়া লইলেই 
সিদ্ধি শোধিত হইয়া থাকে। 

কুঁচিলা শোধন ।__কিক্চিৎ স্বতের সহিত ভাজিক্, পোড়া পোড়া মত 
করিয়া লইলেই কুঁচিল! শোধিত হয়। মতান্তরে গোঁবরের জল ও দুগ্ধের সহিত 
এক একবার সিদ্ধ করিয়া, কুঁচিলাশোধনের বাবস্থ। আছে । 

গোদন্ত-শোধন |--ডমকুযন্ত্রে অর্থাৎ একটা হাড়ির মধ্যে কিছু গোময় 

রাখিয়া, তাহার উপর এক টী পাণ পাঁতিবে ; সেই পাঁণের উপর গোস্ত রাখিতে 

হইবে এবং অপর একটা হাঁড়ি সেই হাঁড়ির উপর উপুড় করিয়া! ঢাক] দিয়া, 

উভয়মুখে মৃত্তিকাদ্বারা লেপ দিবে। তৎপরে তাহাতে চাঁরিপ্রহরকাল অগ্নিজাল 

দিলে, গোদন্ত উপরের হাঁড়িতে সংলগ্ন হইবে ॥ তাহাই বিশুদ্ধ গোদস্ত। 

হুরিতালশুদ্ধি ।__ প্রথমতঃ কুম্বাণ্ডের রসে, তৎ্পরে ক্রমশঃ চুণের 

জলে ও তৈলে এক একবাঁর গ্োলাঁযস্ত্রে পাক করিয়! লইলেই হরিতাল বিশুদ্ধ 

হয়। বংশপত্র-হরিতালে কেবল চুণের জপ্রের ভাবনা দিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে । 

দারুমুজনামক বিষ হরিতালের স্তায় শোধন করিতে হয়। 

ভল্লাতক-শোধন |- পক ভেলাফল জলে ফেলিলে, যেগুলি ডুূবিয়া 

'যার, তাহাই গ্রহণ করিবে; যেহেতু, সেইগুলি স্ুপক ফল। সেই ফলগুলি ইঞ্টক- 
চূর্ণসহ চটে ফেলিয়া ঘর্ষণ করিলে, যখন তাহার আঠ! নির্গত হইবে, তখন তাহা 

দুই থণ্ডে বিভক্ত করিয়া জলে ধৌত করিবে। এইক্সপে ভল্লাতকের শোধন | 

হইয়া থাকে। 

নখীশোধন ।__-গোময়'রসের সহিত, কিংবা! গোবর গুলিয়া সেই জলের 
সহিত নথী সিদ্ধ করিয়া, ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইবে। তৎপরে ত্বৃতে ভাজিয়। 

গুড় ও হ্রীতকীর জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাঁথিলে নখী বি শুদ্ধ হয়। 

হিস্কুশোধুন ।-_একটা লৌহপাত্রে কিঞ্চিৎ ঘ্বতের সহিত হিস ভাঁজিতে 
হইবে) নাঁড়িতে নাড়িতে যখন উ্ রক্তবর্ণ হইয়া, উঠে, তুএর্নই উহার শোধ্ন 
হইয়া থাকে 

নিশীদল-শোঁধন ।-_-চুণের জলের সহিত দোলাযস্ত্রে নিশাদল পাক 

করিলেই তাহ! বিশোধিত হয়। অথবা উ্ণজলে নিশাঁদল মর্দন করিয়া মোটা 
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স্পট স্পা পিপসীসসপপালাশিপালি পাস পিপিপি পদ পপ শী শাীশিশ পজচ শীশীশিশীশ্পীশি পপ পাপ সপ পাশা পাশ প্পী সপ পসপস পাপপ 

কাপড়দ্বার! কিক, সেই জল একটা পাত্রে রাখিয়া দিবে) শীতল হইলে, 

তাঁহার নীচে যে দান! পদার্থ জমিবে, তাহাই বিশুদ্ধ নিশাদল । 
গন্ধক-শোৌধন ।--একখানি লৌহের হাঁতীয় কিঞ্ৎ ঘ্বৃত দিয়! অগ্নিতে 

উত্তপ্ত করিবে। পরে তাহাতে গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং তাহা গলিয়৷ গেলেই 
সেই গলিত গন্ধক জলমিশ্রিত দুগ্ধে ঢাঁলিতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ সমুদয়, 
গন্ধক গলাইয় হুপ্ধে ঢালা হুইলে, সেইসমস্ত গন্ধক উত্তমরূপে ধৌত ও শুদ্ক 
করিয়া লইলেই গন্ধক শোধিত হইয়া থাকে । 

হিঙ্ীলশোধন 1-_হিষ্ুল চূর্ণ করিয়া, নেবুর রস ও মহিষের দুগ্ধ অথবা 
মেষের ছুপ্ধদ্বারা যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা! দিলে তাহা শোধিত হয়। 

হিঙ্গুল হইতে পাঁরদ-বহিষ্করণ ।-হিঙ্ুল হইতে পারদ বাহির 
করিতে হইলে, গোৌঁড়ানেবুর রস অথবা নিমপাতার রসসহ এক প্রহরকাল 

হিুল মর্দন করিয়া, একটা হাঁড়ীতে রাখিবে তাহার উপর অপর একটা জল- 
পূর্ণ হাঁড়ী চিৎভাবে দিয়া, সংযোগস্থলে মৃত্তিকাদ্ধারা লেপন করিতে হইবে। 
শু হইলে তাহ! অগ্রিজালে চড়াইবে এবং উপরের হীড়ীর জল গরম হইতে 

না হইতে বারংবার জল পরিবর্তন করিয়া দিবে । এইরূপ নিয়মে হিস্কুল হইতে 
পারদ উখিত হইয়া! উপরের হাঁড়ীটার তলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে । তৎপরে 

তাহা সংগ্রহ করিয়া লইবে। এই পারদ অতি বিশুদ্ধ; ইহাকে স্বতন্্রূপে 
৷ শোধিত করিতে হু ন1। ১১৯, 

পারদশোধন |--সাঁধারণ পারদ প্রথমে ঘ্বৃতকুমারী, চিতামুল, রক্তসর্ষপ, 

বৃহতী ও ত্রিফলা, এইসমন্ত দ্রব্যের কাথের সহিত মদ্দিন করিবে । তৎপরে ঝুল, 

ইষ্টকচুর্ণ, কুষ্ণজারা, মেষলোমভন্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কীজির পহিত তিন দিন মর্দন 
করিতে হইবে। তাহার পর পারদের চতুর্থাংশ হুরিদ্রাচুর্ণসহ ও দ্বতকুমারীর 

| সহিত মর্দন করিবে। সাধারণতঃ এইরূপ নিয়মে পারদ শৌধিত হইয়া থাকে । 

উর্ধপাতন-বিধি ।--পারদ বিশেষরূপে শোধিত করিতে হইলে, 
কয়েকপ্রকার পাঁতনক্রিয়ার আবশ্যক । পারদের উর্ধপাতন করিতে হইলে, 

| তিন্ভাগ পারদ ও একভাগ তার একত্র গৌড়ানেবুর রসসহ মর্দন করিয়া, 

। একটী পিগ্ড করিতে হইবে; সেই পিগুটা বিগ্যাঁধর-যন্ত্রে রাখবে অর্থাৎ একটা 

হীড়ীর মধ্যে রাখিয়া, অপর একটা জলপুর্ণ হাড়ী তাহার উপর চাপা! দিবে এবং. 

ঠ্ট দি, 

ৃ 

পাপ প্পপপপ্সপাপাপপপাপাসপস্ষপা পা পিপি পপি সা পপ পপর স্পা 
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উত্তয়ের সন্ধিস্থলে মাঁটাদ্বারা উত্তমরূপে লেপ দিবে। পরে প্র হাড়ীহর চুল্লীর 
উপর বসাইয়া, অগ্রিজাল দিতে থাকিবে । উপরের হাড়ীর জল উঞ্ণ হইলেই 

তাহা! ফেলিয়৷ দিয়া পুনর্রবার শীতল জল রাখিতে হইবে। এইরপ প্রক্রিয়াঘারা 

নিমের হাড়ীর পারদ উঠিয়া, উপরের হীড়ীর তলদেশে সংলগ্ন হইয়া! থাকে ৷ পরে 

সেই পারদ গ্রহণ করিবে। ইহাকেই পারদের উর্ধপাতন কহে। 
অধঃপাতন-বিধি ।--পাঁরদের অধঃপাতন করিতে হইলে, প্রথমতঃ 

ব্রিফলা, সজিনাবীজ, চিতামূল, সৈন্ধব ও রাই-সর্ষপ, এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত 

| পারদ মর্দন করিতে হুইবে। মর্দন করিতে করিতে পঙ্কবৎ হইলে, সেই পারদ 

| ভূধরযন্ত্রে অর্থাৎ একটা হাড়ীর মধ্যভাগে লেপ দি্া রাখিবে; এবং অপর একটা 

হাড়ীতে জল রাখিয়া, তাহার উপর পারদলিপ্ত হাড়ীটা উপুড় করিয়া বসাইয়। 

সন্ধিস্থান মাটীদ্বারা লিপু করিবে। একটা গর্তমধ্যে এ হাড়ীছয় বসাইয়া, উপরি- 

ভাগে কতকগুলি জঃস্ত অঙ্গার চাপা দিতে হইবে । এই অগ্নিসস্তাপদ্বারা উপরের 
হাড়ীর পারদ নীচের হাড়ীর জলমধ্যে পতিত হইক্স। থাকিবে । এই প্রক্রিয়াকে 

পারদের অধঃপাতন কহছে। 

তির্য)কৃপাঁতন বিধি |-_-পারদের তির্ধ/ক্পাতিন করিতে হইলে,তি্যকৃ- 

পাতনযন্ত্রে অর্থাৎ একটা কলসে শোধিত পারদ এবং অপর একটী কলমে জল 
রাখিয়া, উভম্নকলসের মুখ এক একথানি শরা আচ্ছাদিত করিয়! উত্তমরূপে মাটার 

লেপদ্বারা রুদ্ধ করিবে; পরে উভয় কলমের গলদেশে এক একটা ছিদ্র করিয়া, 

বাশ প্রভৃতির মোটা নল উভয় হাড়ীর ছিদ্রমুখে দিবে এবং নল ও ছিদ্রের 

| সংযোগস্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। অথবা উভয় কলসের মুখ কাৎভাবে 

সংযোজিত করিয়া, মাটা প্রভৃতির লেপদ্বার৷ সংযোগন্থল উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া 

দিবে। তৎপরে যে কলসে পারদ থাকে, তাহাতে অগ্রিজাল দিলেই সেই পারদ 

উত্থিত হইয়া, অপর জলপূর্ণ কলসে পতিত হয়। ইহাকেই তিধ্যক্পাতন বহে। 
পাঁরদের এই তিনপ্রকাঁর পাতনক্রিয়! সম্পাদিত হইলে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ 

| হইয়া থাকে। 

কজ্জলী -প্রস্ততবিধি ।--শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক সমভাগে 

লইয়া, একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিতে হইবে। উভয়ে মিশ্রিত হইয়া! যখন 
মসীবৎ কৃষ্ণবর্ণ মস্থণ চুর্ণ হইবে এবং পারদাদির চাক্চিক্য তাহাতে না থাকিবে, 

বিজি রনি টি ৩ 

টা 
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তখনই কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । ওঁষধবিশেষে দ্বিগুণ গন্ধক দিয়! 
কজ্জলী প্রস্ততের উপদেশ আছে; সেইসকল স্থলে পারদের দুইভাগ গন্ধক দিয়া 
কজ্জলী প্রস্তত করিতে হইবে । ওঁষধ প্রস্তত করিবার নিয়মে প্রীয় কোনস্থলেই 

কজ্জলী শব্দের উল্লেখ নাই-_-পাঁরদ ও গন্ধকের নাম পৃথক পৃথক্ নির্দিষ্ট আছে 

কিন্ত সেইসকল স্থলে পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী প্রস্তুত করিক্াই গ্রহণ করিতে 
হইবে। 

রসসিন্দুর ।__শোধিত পারদ চারি ভাগ, শোধিত গন্ধক একভাগ ও 

কৃক্জিম গন্ধক একভাগ ) অথবা! পারদের অর্দাঁংশ বিশুদ্ধ গঙ্ধজক, একত্র এক দিন 

মর্দন করিয়া কজ্জলী করিবে । একটা মোট! কাচনির্মিত সমতল কালবোতলের 

মাথার কিয়ুদংশ কাটিয়া ফেলিয়া, মেই বোতলটাতে মৃত্তিকাঁমিশ্রিত বস্ত্রগদারা 
উত্তমরূপে ক্রমে ক্রমে তিনবার লেপ দিবে ও শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে তাহার 
মধ্যে কজ্জলী পুরিয়া, একটা বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যস্থলে বোতলটা বসাইতে 

হইবে। বোতলটার গলদেশ পর্যন্ত বালুকামধ্যে ডুবিয়া থাকা আবশ্তক। 
হাড়ীটীর নীচে কনিষ্ঠাঙ্গুলি প্রব্ষি হয়, এইরূপ পরিমাণে একটা ছিদ্র রাখিতে 

হইবে। তাহার পর সেই বোতলযুক্ত বালুকা পূর্ণ হাড়ীটা চুল্লীর উপর চড়াইয়া, 
চাঁরিপ্রহর পর্য্যন্ত সমভাবে অগ্রিজাল দিতে হইবে। বস্ততঃ চারিপ্রহরকাঁল নিত 

অগ্রিজাল দেওয়াই নিয়ম নহে) বোতলের মধ্যভাঁগ হইতে প্রথমতঃ ধূম নির্গত 

হইয়া, ক্রমে নীলশিখা নির্গত হইতে থাকে; তাহার পর যখন ধৃমনির্গম বন্ধ 

হইয়া, বোতলের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ বৌধ হয়, তখনই পাক শেষ হইয়া রসসিন্দুর 
 প্রস্তত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব সেই সময়ে নামাইয়! রাখিবে এবং 
৷ শীতল হইলে বৌতলটী ভাঙ্গিয়ঃ বৌতলের উর্ধভাঁগে লিপ্ত সিন্দূরবর্ণ পদার্থ গ্রহণ 

৷ করিবে। ইহাকেই রসসিন্দুর কহে। 
মকরধ্বজ-গ্রস্ততবিধি 1--ন্বর্ণের সুম্ম সল্প পাত ৮ আট পল ও 

পারদ ৮ আট পল, প্রথমতঃ একক্র মর্দন করিয়া, তৎপরে তাঁহার সহিত ১৬ ষোল 

পল গন্ধক মর্দন করিতে হইবে। কজ্জলী প্রস্তত হইলে, ঘ্বতকুমারীর রসের |: 
| সহিত সেই কজ্জলী মর্দন করিয়া লইবে। তৎপরে রসসিন্দুর প্রস্তুত করিবার 

বিধানানুসারে বোতলে পুরিয়া, বানুকাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিবে । ফলতঃ রস- । 

সিন্দুরের লক্ষণানুসারে ইহাঁরও পাকশেষ অনুমান করিতে হইবে। মকরধবজের 

টা 4 
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রি কবিরাঁজি-শিক্ষা। 
| পূর্তমানতা-_১ এক ধব। ইহা! অন্ুপানবিশেষের সহিত সকল রোগেই প্রয়োগ 
করা যায়। 

ষড়, গুণবলিজারণবিধি ।-_বালুকাপুর্ণ হাড়ীর মধ্যে একটা মাটার 

ভাণ্ডে প্রথমতঃ পারদের সমপরিমিত গন্ধক অগ্রিজালে পাক করিবে । গন্ধক 

গলিয়া তৈলের ন্তাঁয় হইলে, তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে ; এইরূপে ক্রমশঃ 

পারদের ছয়গুণ গন্ধক তাহাতে দেওয়া হইলে, বালুকাপুর্ণ হাড়ীটা নামাইপ্া, 
তাহার মধ্য হইতে পারদের ভাগুটা তুলিয়া লইবে এবং ভাণ্ডের নীচে একটা 

ছিদ্র করিয়া, তাহ! হইতে পারদ বাহির করিয়া লইবে। এই পারদের নাম ড় 

'গুণুবলিজারিত পারদ । ইহীদ্বারা৷ মকরধ্বজ প্রস্তত করিলে, তাহাকে ষড় গুণ- 
বলিজারিত মকরধবজ কহে। সমপরিমিত গন্ধকের সহিত যথাক্রমে ছয়বাঁর পাঁক 

করিয়াও ষড় গুণ-বলিজারিত মকরধবজ প্রস্তত হয়। 

শোধনের অন্যথায় অনিষ্ট ।__-যেসকল দ্রব্যের শোধনবিধি লিখিত 
হইল, তাহাদের কোন দ্রবই শোধন ন! করিয়া! গুঁষধাদিতে প্রয়োগ করিবে না। 

আর ধানছু প্রভৃতি যেসমন্ত দ্রব্যের ভল্ম করিবার বিধি লিখিত হইয়াছে, সমুদার 
ওষধেই তাহাদের ভম্ম প্রয়োগ করিতে হইবে; অন্তথার প্রয়োগ করিলে, বিবিধ 

অনিষ্ট ঘটিয়৷ থাকে । 

পুট-পরিচয় | 

ধাতু প্রভৃতির জাঁরণ-মারণাদি ক্রিয়ায় নানা প্রকার পুটপাকের বিধান উপদিষ্ট 

আছে। সেইলকল পুটের নাম ও পরিচয় অবগত না থাকিলে, যথানিয়মে পুট- 
পাক কর! হয় না; অতএব প্রত্যেক পুটের নাম ও পরিচয় এইস্থলে বিশেষন্ধপে 

আলোচিত হইতেছে। 

মহ।পুট ।- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই ছুইহত্ত পরিমিত 
একটা চতুক্ষোণ গর্ভ খনন করিয়া, তন্মধ্যে প্রথমতঃ ১৯০০ একহাঁজারখানি ৪ 

০ রিয়ার 
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খুঁটে দিবে, এবং তাঁহার উপর ওষধপূর্ণ মৃষা রাখিয়া, আর ৫** পাঁচশতথানি 
বিলথুটে সেই মুষার উপর চাপা! দিবে । পরে তাহাতে অগ্নি গ্রদান করিলে, সমস্ত 
ঘুটে যখন ভক্ম হইয়। যাইবে, তখন তাহা। হইতে মুষাটী বাহির করিয়া লইতে 
হইবে। ইহাকে মহাপুট কছে। 

গজপুট ।-_ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং গভীরতা সকল দিকেই ৩* ত্রিশ অঙ্কুলি- 
পরিমিত একটী চতুক্ষোণ গর্তে, মুষাঁর নীচে ৫০০ পাঁচশতখানি ও উপরে ৫০০ 

পাঁচশতখানি বিলঘুটে দিয়া যে পুটপাক কর! হর, তাঁহার নাম গজপুট। অথব! 
১৪০ পৌনে ছুই হস্ত গভীর, এবং মুখের ব্যাস ১ এক হন্ত ও তলভাগের ব্যাস 

১॥০ দেড় হস্ত, এইরূপ পরিমাণে গর্ত করিয়া, বিলঘু'টেদ্বারা তাহার তিনভাগ 
পুর্ণ করিবে, এবং তাহার উপর মুষা রাঁথিয়।, মুমার উপরে আরও কতকগুলি 
বিলঘুঁটে দিবে। এইকবপ পুটকেও গজপুট কহে। এদেশে এইরূপ গজপুটই 
অধিক গ্রচলিত। 

বরাভপুট ।__ সকলদিকেই ১ এক অরস্বি অর্থাৎ মুটম্ হাতপরিমিত 

গর্ত করিয়া) তাহাতে পুট দেওয়াকে বরাহপুট বল যায়। 

কুক্কুটপুট ।-__-সকলদিকেই ১৬ যোল অঙ্গুলিপরিমিত গর্তে পুট দিলে, 

তাহাকে কুকুটপুট কহে। 

কপোতপুট ।--ক্ুত্রগর্ডে ৮ আটথানি বিলঘুটেদ্বারা পুট দিলে, তাহাকে 
কপোতপুট কহে। এই কপোঙপুটই লঘুপুট নামে পরিচিত । 

গৌবরপুট ।-_গর্তের পরিবর্তে একটা হাঁড়ীর মধো গোবরদ্বারা পুট 

প্রদান কাঁরলে, তাহাকে গোবরপুট কহে। গোষ্টস্থলে গরুর খুরদ্বার! যেসকল 
। গোময় কুটিত হই যায়, সেই গোময়কে গোবর কছে। 

ভাগুপুট ।--একটা হাঁড়ীতে তুষ পূরণ করিয়া, তম্মধ্যে ওধধপূর্ণ সুষা 

স্থাপন করিবে; এবং তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া) হাড়ীর মুখ বন্ধ করিয়! 

রাখিবে। ইহাই ভাগুপুট নামে পরিচিত। 

ৰ নিত 
| 

ট-_ 



আজ নিজিদিতাড 

যন্ত্র-পরিচয়। 
€ 

চে 

বিবিধ গুঁষধ প্রস্তত করিতে নানাগ্রকার যন্ত্রপাকের উপদেশ আছে । সেই- 

সকল যন্ত্রের পরিচয় বিশেষরূপে বিবৃত করিবাঁর জন, প্রত্যেক যন্ত্রের নাম, পরিচয় 

ও প্রতিকৃতি প্রভৃতি সঙ্গিবেশিত হইতেছে । 

একটা জলপূর্ণ হাড়ী গর্তমধ্যে বসাইয়া, আর একটা হ্াড়ীর ভিতরে ওঁষধ 
লেপন করিয়া, সেই হাড়ীটী তাহার উপর 

উপুড় করিয়! দ্রিবে, এবং সংযোঁগস্থল মাটার 

লেপ দ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে । পরে 
উপরের হাঁড়ীর উপরে অগ্নির তাপ দিলে, 

সেই হাড়ীর ওঁষধ নীচের জলপুর্ণ হাঁড়ীতে 

ক্রমশঃ পতিত হইবে । ইহীকেই ভূধর-যন্ত্ 
কহে। পারদের অধঃপতন ক্রিয়ার জন্ত এই 

ও 

| 

যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। 
একটা হাড়ীতে কবচী-ন্ত্র অর্থাৎ ওধধপূর্ণ ও মৃত্তিকালিপ্ত একটা বোতল 

বসাইয়া, সেই বোতলের 
গঙদেশ পর্যন্ত ডুবিয়া 
থাকে-_ এইরূপ ভাবে 

হাড়ীটী বালুকাদ্ধার! পুর্ণ 
করিতে হইবে। পরে, 

সেই হাড়ীটা উম্ুনে বসা- 

ইয়া, নির্দিষ্টকাঁল পর্ধ্যস্ত 

অগ্রিজাল দিতে হইবে ।. | 

ইহারই নাম বালুক!-যন্ত্র। 
এই যস্ত্রেই রস-মিন্দুর ও. 
মকরধ্বজ প্রভৃতি ওষধ 

পাক করিতে-হয়। 

৫... রে 

স্পা 

৪ পেশী পতি তি চাটা 



4 যন্ত্র-পরিচয়। ৩০৫ 

একহস্ত গভীর একটা গর্ত খনন করিয়া, তাহাঁর মধ্যে একটা হাঁড়ী 
পাতাল-যন্ত্র। বসাইবেে এবং অপর একটা | 

ইাঁড়ীতে ওঁষধ-দরব্য রাখিয়া, তাহার 
মুখে ছিদ্রযুক্ত একথানি শর! চাঁপা 

দিতে হইবে। পরে সেই গর্তমধ্যস্থ 
ইাড়ীর উপরে ওঁষধপূর্ণ ও শরা- 
দ্বারা আচ্ছাদিত হীঁড়ীটা উপুড়- 

ভাবে বপাইয়া, উভয়ের সংযোগ- 
স্থলে উত্তমন্ধপে মাটীর লেপ দিতে 

হুইবে। তাহার পর মৃত্তিকাছার৷ 

গর্তটী পুরণ করিয়া, উপরের 

হাড়ীটার উপর অগ্নি জালির! দিবে । তাহ হইলেই উপরের হীঁড়ীর গঁষধ শরার | 

ছিদ্র দিয়া নীচের হাড়ীতে পড়িবে। ক্রমশঃ অগ্রিনির্ববাণ হইয়া! হাঁড়ী শীতল 

হইলে, গর্ভের মধ্যস্থ ভীঁড়ীটা তুলিয়া, তাহার মধ্যস্থিত ওষধ গ্রহণ করিবে। 
ইহার নাম পাতালযন্ত্র। 

ছুইটী হাঁড়ীর একটীতে পারদ ও অপরটাতে জল রাধিয়!, উভয় হ্াড়ীর 

তিধ্যকৃপাঁতিন-যন্ত্র ৷ মুখ বক্রভাবে সংযুক্ত করিবে, এই 
উভয় মুখের সংযোগস্থল মৃত্তিকাদি- | 

দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত করিতে 

হইবে। পরে পারদের হাঁড়ীর নীচে 

অগ্নিজ্বাল 'দিবে। অগ্নিতাপে সেই 

পারদ উখ্থিত হইয়া, অপর জলপূর্ণ 
ইাভভীতে ক্রমশঃ আসিয়া পড়িবে। 

ইহ্াকেই তিথ্যক্পাতন-যস্ত্র কহে। | 

. ৪1187090681 উদ হাড়ীর স্দধদেশে নল সংযোগ | 
নন ১১১/১ করিয়া, অপর একপ্রকার তির্ধ্যকৃ- | 

পাতন-যন্ত্র প্রস্তত হুইয়। থাকে । |: 

(তির্ধ্যক্পাতন-বিধি বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।) |. 
এ 

1৮ নং চিত্র । 

কারার 

(২০) 
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শশী ০2 সপ পপ পিসপীগিপাত আহক ৯০ আহ আশিস্পাশি শি চারের ্ সি রি রর 

একটা, ছাঁড়ীতে প্রারদ রাখিষা» তাহার উপর আর একটী জলপূর্ণ বাড়ী 

বিদ্যাধর-যন্ত্র ৷ বপাইবে, এবং উভয়ের সংবোগস্থল 

মর্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত 

করিবে। পরে নেই ছুইটী হাড়ী উন্নে 

বসাইয়া নীচে অগ্রিজ্বাল দিবে। 

উপরের হাঁড়ীর জল গরম হইলেই 

তাহা ফেলিয়া! দিয়! শীতল জল দিতে 

হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ নীচের 

হাড়ীর পারদ উপরের হাড়ীর তল- 

দেশে সংলগ্ন হইবে। পাকশেষে হাড়ী 

শীতল হুইলে, ধীরে ধীরে উভয় হাড়ীর 

সংযোগ খুলিয়৷ উপরের হাঁড়ীর তল- 

দেশ হুইতে পারদ গ্রহণ করিতে 

হইবে। বিদ্যাধর-যন্ত্র পারদের উর্ধা- 
৯ নং চিত্র। পাতন-ত্রিয়াষ ব্যবস্থত হয়। 

যেদকল পদার্থ দোলীষন্ত্রে পাক করিতে হইবে, সেই পদার্থ গুলি একত্র 

ও এ পুটলীতে বাঁধিবে, এবং একটা 

হাঁড়ীর অদ্ধাংশ নির্দিষ্ট দ্রবপদার্থ 

দ্বারা পুর্ণ করিবে। সেই হাড়ীর 

মুখে একটা কাঠী রাখিয়া, তাহাতে 

সেই পাচ্য পদার্থের পুটলীটা 

বাঁধিয়া, হীড়ীর মধ্যে ঝুলাইয়| 

, রাখিবে। তৎপরে হাড়ীটা_ উন্নে 

বসাইয়া অগ্রিজাল দিতে হইবে। 

ইহাঁকেই দোলাবন্ত্র কে । অনেক 

পদার্থ স্বিক্প বা সিদ্ধ করিবার অন্ত 

এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় থাকে । 

নারি 



যন্্র-পরিচষ । ৩০৭ রি 

ডমক্ুবপ্ত্রে উপরের হাড়ীটা উপুড় করিয়া নীচের হাড়ীর মুখে বসাইতে হয়, 
এবং উভয় মুখের সংযোগস্থল 
মুত্তিকাঁদি দ্বারা লিঞ্কঠ করিতে 

হয়। নীচের হাড়ীতে পারদাদি 
পদার্থ থাকে, এবং উপরের 

হাড়ীটী শূন্ত থাঁকে'। প্নককালে 
নীচের হাড়ীতে অগ্নিজাল দিতে 

হয়, এবং উপরের হাড়ীর উপর 

শীতল-জলধারা ঢালিতে হয়। 

তাহা হইলেই নীচের হাড়ীর 

পারদ উপরে, উঠিয়!, উপরের 

হাড়ীতে সংলগ্ন হইয়া থাকে । 
ডমরু-যন্ত্র ও বিচ্যাধর-মন্ত্র প্রায় 

একর্প কার্যে ব্যবহৃত হইয়া 

থাকে। | 

১১ নং চিত্র। 
 বকযন্ত্রে যেলকল পদার্থ পাক করিতে হয়, সেই সকল পদার্থস্বার। একটা হাড়ীর 

বকবজ্ | অদ্ধাংশ পুর্ণ করিবে, এবং 

তাহার উপর দ্বিনলবি শিষ্ট 

একটা পাল্র বসাইয়া উভয়ের 

সংযোগন্থল মৃতিকাঁদত্বার 
লিপ্ত করিবে । উপরের নল- ৰ 

যুক্ত পান্রটীর ভিতর দিকের | 
ভিত কিনারায় এক অঙ্জুলি || টু. অন্ত ব্ছত একটা পট 
১ এটি বা কানিশ দেওয়া থাকিবে; 

নিন উনি সেই কাণিশের উপর একটা 
১২ নং চিন্র। ॥ 4 
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শেপ সপ পপ পাসপসপসপাসলালত তি শী পিস পপ পাপা লাশ শপ পিপিপি পি 

নল সংযুক্ত করিয়া, তাহার প্রাস্তভাঁগে একটা বোঁতল বাখিবে; আর 

সেই পাত্রের উর্ধাংশে চারিদিকে দুই অঙ্গুলি আন্দাজ উচ্চ একটী বেড়া দিয়: 
| আর এ একটী নল সংযুক্ত করিবে ) তাহাঁরও প্রান্তভাগে একটা পাত্র রাখিতে 

ূ হইবে। পরে সেই স্থীড়ীর নীচে মৃদু অগ্রিজাল দিবে, এবং উপরের পাত্রটীতে 
৷ অনবরত জল ঢালিবে। উপরের নলঘবারা সেই জল গাব্রটাতে পড়িম়া! বাইবে। 

ইহাঁকেই বক-মন্ত্রবলে। সুরা ও আরক প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার অন্য এই যন্ত্র! 

সপপাপক শাপলা পি শক সপ ০৯১০০৪০52৮০ 

ব্যব্হত হইয়া থাকে । 

একটী কলসের উপর আর একটী ছোট কলস উপুড় করিয়া উভরের 

ংযোগস্থল মৃত্ভিকার্দিবাঁরা উত্তমরূপে 

লিপ্ত করিবে) এবং উপরের কলসের 

গায়ে একটী ছিদ্র করিফা, তাহাতে 

একটা নল সংযুক্ত করিবে। সেই নল 
একটা পাত্রের ভিতর কুগুলীকৃত 
করিয়া, তাহার প্রাস্তভাগ বাহির করিয়া 
রাখিতে হইবে । ইহারই নাম 
নাড়িকাধন্ত্র। ইহার নীচের কলসে 

ওষধদ্রব্য এবং কুগুলীরুত নলবিশিষ্ট । 

পাত্রে শীতলজল রাখিতে হয়। অগ্নি- 

রর জ্বাল দিলে, অগ্নিতাপে তাহা হইতে | 

বাষ্প উদগত হইরা+ উপরের কলসের 

ূ এটি তি নলদারা চালিত হইবে, এবং বে পাত্রে! 
| ১৩ নং চিত্র। সেই নধটা কুগুশীরুত থাকে, সেই, 

ূ 

সপ পপ পি পাপী তি সা শশী পাশাপাশি শিিপিপপ্পাটা পিস্পীী 

নাড়িক।-ঘন্ত্র | 

আদ শপ সপ শাটল িস্পান্পশপাাশ শী শিপ পাপা শী পিসি আপ পপ (৮ পিপি পচ ০ ৮ পিপিপি সপ আস 

পাত্রে আসিয়া শীতলজলম্পর্শে এ! 

বাম্প জলরূপে পরিণত হইয়া) নলের প্রান্তভাগ দিয়! বাহির হইবে। 
তখন সেই স্থানে একটী বোতল: রাখিক্নাঃ সেই জল গ্রহণ করিতে হইবে। 

| এইযপে এই বন্দ্বারাও সুরা এবং আরক গতি, পদার্থ প্রস্তুত হইয়া 
| থাকে । 

শপ, .___ টিিনিরনিউিিািিরিটিটিরিনি 

দি শপে শি শাপিশপ শাখা পাপ 



যন্ত্র-পরিচয়। ৩০১৯ ১০ 
স্পা 

বারুণীষন্ত্র প্রায়ই নাড়িকাঁযন্ত্রের অনুরূপ ; তবে, নাড়িকাঘস্ত্রেরে নল একটা 
বারুণী-যন্ত্র । পানের মধ্যে কুগুলীকত 

হইয়া থাকে, এই যম্ত্ে 

ভাহার পব্রিবর্ডে বোতল- 

টাই একটা শীতল জল- 
পূর্ণ পাত্রের মধ্যে বসাইয়! 

রাখিতে হয়। তাঁহাতেই 
নলদ্বার বাম্প আসিঙ 

বোতলের মধ্যে পড়ে, 

এবং বোৌতলটী শীতল 

জলে ডুবান থাকায়, সেই 
জলের লীতলতাম্পর্শে 

বোতলের বাম্প জলরূপে 

পরিণত হয়। স্তরাং) 
নাড়িকাঁযন্ত্র ও বারুণীষন্ত 

একরূপ কার্যেই ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । 

১৪ নং চিত্র। 

কবচী-যন্ত্র বেশী বড় বা নিতান্ত ছোট না! হয়, এইরূপ একটী শক্ত | 

তিল, মাঁটী ওন্ঠাকড়াছার! উত্তমরূপে লিপ্ত করিয়া, শু করিতে হইবে। 

ইবূপ 'মৃত্তিকালিপ্ত বোতলের নাম কবচী-যন্ত্র। রপসিন্দুবাদি পাক করিতে 

ই যস্ত্ের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে ওষধদ্রব্য পূরণ করিয়া, তাহা! বালুকান্ত্ে 
ক করিতে হয় । 

অন্ধমুষা-যন্ত্র ।-__তুষের ছাই ২ ছুই ভাগ, উইয়ের মাঁটা ১ একভাগ, 
গুর ১ একভাগ, সাদা-পাঁথরের চূর্ণ ১ একভাগ, এবং কিছু মন্ুত্তকেশ, এই 
সন্ত দ্রব্য একত্র ছাগমুজের সহিত দুইপ্রহরকাঁল মর্দন করিয়া, গোত্যনের স্যার 
া্কতিবিশিই একপ্রকার পাত্র 'নিম্মীণ করিতে হয়। ইহার নাম মুযাঁ। মৃষা | 
/ফ হইলে, তাহার মধ্যে পারদাদি পদার্থ রাখিয়া, অপর একটা স্ুযা, তাহার 

হি 
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উপর উপুড় করিয়া চাঁপা দিবে, এবং উভয়েব সংযোগস্থল মুষানিম্মীণের উপাদান | 
দ্বারা উত্তমরূপে লিপ্ত কবিবে। উহ্তাকেই অন্ধমূষা কে; একট অন্কমূষা বজ্মূনা 

নামেও অভিহিত ভইয়া থাকে । 

সস 

পারিভাঘিক-সংজ্ঞা | 

ৰ 
1 

ূ 
| 

র 
ৰ 

ৃ 
ৃ রি ৰ 

অন্নকথাঁয় বক্তব্যপ্রকাঁশের সুবিধার জন্ত, অনেক শবিস্তৃত বিষয়ের এবং ৰ 

কতিপয় বহুসংখ্যক পদার্থের এক একটী সংক্ষিপ্ত নাম শাস্ত্রে উপদি্ট আছে, ৃ 

তাহাই এস্লে “পারিভাষিক-সংজ্ঞা” নামে অভিহিত করিয়া, তাহাঁর বিস্যত 

বিররণ লিখিত হইতেছে। 

দোষ |-__বাধু, পিত্ব ও কফ, এই তিনটী শারীরদৌষ ; এবং রজঃ ও 

তমঃ, এই ছুইটী মানসদোষ নামে অভিহিত | ত্রিদোষ শব্দের উল্লেখ থাঁকিলে, 

বাধু, পিত্ব ও ল্লেম্সা, এই তিন দোঁষ বুঝাইিয়! থাকে । | 

দৃষ্য ও ধাতু ।-_রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজা ও শুক্র) এই 

সাঁতটী পদার্থকে দৃধ্য কছে। রোগমাত্রেই ইহার মধ্যে কোন না কোন একটা 
অবশ্তই দুষিত হয়। অবিরৃত অবস্থায় ইহারা শরীর ধাঁরণ করে বলিয়া, ইহা- 

দিগের অপর নাম ধাতু । বস্তত্বঃ বাতাদি দোষ যেসমস্ত শরীরাবয়বকে দূষিত |. 

করে, দৃষ্ত শবদ্বীরা তাহাদের সকলগুলিই বুঝা আবশ্ক | ৃ 

মল ।-__মল, মূত্র, ্বেদঃ ক্লেদ, সিজ্বাঁনক ( পিকৃনি, পোর্ট), প্রভৃতি 
পদার্থের নাম মল । ইহার অপর নাম কিউ্র। আমুর্ধেদে অনেকন্থলেই বাতাঁদি- 

দোষ্রয়ও মল নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

কোষ্ঠ ।-_ আমাশয়, গ্রহণীনাড়ী, পককাশয, মুত্রাশর, রক্তাশয় (লী | 
ও বর্কৎ ), হৃদয়, ফুস্ফুস্ ও গুহানাড়ী, এই আ'টটা স্থানকে কোষ্ঠ কে । ৃ 

শাখা |--- রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও ত্বকৃ, এই সাতটা ূ 

অবরবকে শাঁথা কহে। হম্ত ও পর্দ এই ছুইটী অবয়বেরও নাম শাখা । [1 
সি 
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পাঁরিভাধিক-সৎন্দ্তা | ৩১১ ৯ 
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পঞ্চবার্ (প্রাণ, অপাঁন, সনাঁন। উদান ও বান, এই পাচটা ন্ধীম- 

ভেদ্দে শরীরন্্ু বায়ু পাচগুকাঁর। প্রাণবাধু মন্তুকঃ বদ কণ্ঠদেশে অবস্থিত 

সা 

শপ পাপ পাপী পর পর পল 

থাকিয়া, বুদ্ধিঃ জদর় ইঞ্জিয় ও চিত্তবৃন্ভির পরিচালনা করে; এবং ভাচি, উদ্গর 

ও শিশ্বাস প্রভৃতির বহির্গমন ও মুখমধা হইতে অনাদি পদার্থের উদর মধ্যে 
প্রবেশকাঁধ্য সম্পাদন করিয়া থাক । উদ্দানবাধুব স্থান বক্দঃস্থল ; নাসিক) 

নাভি ও গভ্দেপে ইহা বিগরণ করে । বাক্য-প্রনৃত্তিঃ কাঁধ্যোদ্যমঃ উৎসাহ ও 

স্ররণাদি উদদান-বাঘুর কাধা। ব্যান-বাধুর স্থান-হৃদর ; কিন্ত ইহা অতিবেগ- 

বান্ বলিয়া সর্বদ|ই সমস্ত শবাপ্রে বিচরণ করে। গমন, অঙ্গের অধগক্ষেপ 'ও 
উদ্ধক্ষেপ এবং চক্ষু নিনীলন ও উন্মীলন প্রভৃতি বাবতীয় ক্রিগ্লাই ব্যানবাষুর 

কার্য । সমান বারু পাঁচকাঁগ্নির নিকটবন্তী কোঁঞ্ের সমুদান্ত স্থানে বিচরণ করে; 
এবং অপক অন্ন আমাঁশয়ে ধারণ করিয়া, তাহার পরিপাক ও মল-মুত্রাণির অধো- 

নিঃসারণ প্রভৃতি কার্ধা করিয়া থাকে । অপান-বাধুর স্থান-গুহাদেশ। নিতম্ব, 

বস্তি, লিঙ্গ ও উরুদেশে ইঠা বিচরণ করে ) «বং শুক্র, আর্ত, মল, মুপ্র ও গর্ভ 

প্রভৃতির নিঃসারণ করিয়া থাকে । 

পঞ্চপিত্ত 1---শরীরহ্থ পিত্ত কাধ্যভেদানুপারে পাঁচক, রঞ্জক, সাধক, 
আলে'চক ও ভ্রাজক এই পাঁচটা নামে বিভক্ত । বে পিত্ত আমাশয় ও পক্কা- 

শয়ের মধ্যদেশে অবস্থিত থাকিয়া, পরিপাঁক-কাধ্য সম্পাদনজন্য অগ্নি নামে অভি- 

হিত এবং যাহ! অন্ন পরিপাক করিয়া, সার ও মল পদার্থ পৃথক পৃথক্ ভাগে 

বিভক্ত করে এবং রঞ্জকার্দি অপর চারিপ্রকার পিত্তের বলাধান করিয়া থাকে, 

তাঁহার নাম পাঁচক-পিন্ত। যে পিত্ত আমাশয়ে অবস্থিত থাকিয়া রসকে রক্তব্ণ 

করে, তাহার নাম রঞ্জক। যে পিত্ত জদয়ে অবস্থিত থাকিয়া? বুদ্ধিঃ মেধা ও 

অভিমানাদিদ্বারা অভিপ্রেত বিষয়ের সাধন করে, তাহার নাম সাধক । যে পিত্ত 

চক্ষুতে থাকিয়!৷ রূপ দর্শন করে, তাহার নাম আলোচক । আর যে পিত্ত ত্বকে 

পপ পাপ ০০ পাপপ্প্প্প্ পপ পপপাপাপপাপাপা সপ পাশিপপিপাপাপা শনি পাশিীস্পীশপিসী শে পাশ পপি পপি সপ পপ স্পা শি পিল 

ৰ অবস্থিত থাকিয়া ত্বকের দীপ্তিসাধন করে, তাঁহাকে ভ্রাজক-পিত্ত কহে। 

৯ 

পঞ্চশ্রেক্ষা ।--শরীরস্থ শ্লেম্মাও ভিন্ন ভিন্ন কাধ্যান্ুসারে অবলম্বকঃ 

ক্রেদক, বোধক, তর্পক ও শ্লেম্বকঃ এই পাঁচটা নামে অভিহিত হয়। যে গ্লেম্সা 

বক্ষংস্থলে অবস্থিত থাকে এবং স্বকীয় ক্রেদ-পদ্দার্ঘদবার| সন্ধিস্থান প্রভৃতি অন্তান্ত | 

শ্লেম্স্থানের কার্ষে সহারতা সম্পাদন করিয়া, তাহাদের অবলম্বন-স্বরূপ থাকে, 

টিনার 
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তাহার নাম অবলম্বক। যাহা আমাশয়ে থাকিয়া কঠিন অন্নাদি ক্রিন্ন করে, তাহার 

নাম ক্লেদক। যাঁহ। রসনায় অবস্থিত থাঁকিয়। মধুরাদি রসের অনুভব করেঃ তাহার 

নাম বোধক। যাহ! মন্তকে অবস্থিত থাঁকিয়! চক্ষুরাঁদি ইন্দ্িয়সমূহের তৃপ্তিসাধন 

করে, তাহার নাম তর্পক। আর যে শ্লেম্মা সন্ধিস্থানসমূহে অবস্থিত থাকিয়া, 

সন্ধিস্থানের মিলন. ও আকুঞ্চন-প্রসারণাদি কার্ধে সামর্থ্য রাখে তাহ! শ্লেম্মক 

নামে অভিহিত হয়। 

ত্রিকটু শু, পিপুল ও মরিচ, এই তিনটা মিলিত ভ্রবাকে ত্রিকটু 

বা জ্যষণ কহে। ত্রিকটু ব্যবহারে কফ, মেদোরোগ, মেহ, কুষ্ট, চর্মরোগ, 

গুন, পীনস ও মন্দাগ্ি প্রভৃতি বছবিধ পীড়ার উপশম হয়। 

ত্রিফল। ।--.আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, এই তিনটা মিলিত দ্রব্যের 

নাম ভ্রিফলা। বায়ু, পিত্ত, কফ, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরে এবং বায়ুরোগ, চক্ষু 

রোগ ও অগ্রিধান্্য প্রভৃতিতে ত্রিফলা বিশেষ উপকারক। 

ত্রিমদ |-__বিড়ঙ্গ, সুতা ও চিতামূল, এই তিনটা দ্রব্যকে ত্রিমদ কহে। 

এই তিন পদীর্থের ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে ত্রিমদের গুণ অনুমান করিয়। লইবে। 

ত্রিজাত |-_দবারুচিনি, বড় এলাইচ ও তেজপত্র, মিলিত এই তিনটা 

দ্রব্যের নাম ত্রিজাত ব! ত্রিস্থগন্ধি। ইহা উষ্ণবীরয্য তীক্ষু, রুক্ষ, রুচিকর, লু 
পাক, অগ্নিবর্ধক, কফ-বায়ুনাশক, পিস্তজনক, বর্ণপ্রসাধক এবং মুখের দুর্গন্ধ- 

নিবারক। 

ূ চতুর্জাত ।-_দারুচিনি, বড়এলাঁচ, তেক্জপত্র ও নাগকেশর, মিলিত এই 

| চারিটা ভ্রব্যকে চতুর্জাত কছে। চতুর্জাতকের গুণ ব্রিজাতকের সমান। 
ূ চতুর্ভদ্রক।-_শুঠ, আতইচ, মূতা ও গুল মিলিত এই চারিটা দ্রব্যের 
নাম চতুর্ভত্রক। ইহা অগ্নিবর্ধক, দৌঁষপাঁচক ও মলসংগ্রাহক। 

ূ পঞ্চকোল ।--পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, ও শুঠ, মিণিত এই 
. পাঁচটা দ্রব্যকে পঞ্চকোল কহে। ইহা! উষ্কবীর্ধ্য, তীক্ষ, পাঁচক; অগ্নিবর্ধক, পিত্ত- 

প্রকোঁপক এবং কফ-বাযুনাশক । 

ষড়যণ | পিপুল, পিপুলমূল; চই, চিতামূল, শু'ঠ ও মরিচ, মিলিত এই 

| ছয়টা পধ্যের পারিভাষিক নাম ষড়ষগ'। ড় ষণ গঞ্চকোলেরই তুল্যগুণবিশিষ্ট। 
« বিশেষতঃ ইহা রুক্ষ ও অধিক উষ্ী্য। 
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চতৃরম্র ও পঞ্চানন ।---কুড়, দাঁড়িম, তেতুল ও থৈকল, এই চারিটা 
অস্্পদার্থকে চতুর এবং ইহার সহিত টাবানেবু সংযুক্ত করিলে, তাঁহাকে 
পধ্গয় কছে। 

পঞ্চগব্য ।---দধি, দুগ্ধ, ঘ্বৃত, গোঁমুত্র ও গোময়, এই পাঁচটা গব্য দ্রঝাকে 
পঞ্চগব্য কহে। 

পঞ্চপিত্ত ।__বরাহ, ছাগ, মহিষ, রোহিতমতন্ত ও টং এই পাঁচটা 

জীবের পিত্বকে পঞ্চপিত্ত কহে। 

লবণবর্গ ।--একটা মাত্র লবণের উল্লেখ থাকিলে সৈন্ধব; দ্বিলবণ 

শব্দে সৈম্বব ও সচল; ত্রিলবণ শব্দে সৈন্ধব সচল ও বিট্? চতুর্লবণ শবে 
সৈন্ধব, সচল, বিট ও সামুদ্র) এবং পঞ্চলবণ শবে সৈন্ধব, সচল, বিট, সামুদ্র ও 
ওপিদ্, এই পাঁচপ্রকার লবণ বুঝিতে হস্স। লবণবর্গ শব্দের উল্লেখ থাকিলেও 
এই পীঁচপ্রকার লবণ গ্রহণ করিতে হইবে। 

ক্ষীরিবৃক্ষ |-__ যজডুমুর, বট, অশ্ব, পাকুড় ও বেতস, এই পাঁচটা 
বুক্ষকে ক্ষীরিবুক্ষ কহে। 

স্বল্পপঞ্চমূল ।-_ শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই 

পাচটা পদার্থের মূলকে স্বপ্লপঞ্চমূল কহে। ইহা! বাঁত-পিত্তনাশকঃ বলকর এবং 
পু্টিজনক । 

বৃহৎ পঞ্চমূল ।-_-বেল, শোনা, গাস্তারী, পারুল ও গণিয়ারী, 

এই পাঁচটা বুক্ষের মূলের নাম বুহৎ্ পঞ্চমূল। ইহ কফ-বাযুনাশক এবং 

অগ্রির্দীপক। 

দশমুল |-_-্বল্পপঞ্চমূল ও বৃহৎ পঞ্চমুল একত্র মিশ্রিত করিলে, তাহাকে 

দশমূল কহে। ইহ! ভ্রিদোষনাশক, আমদ্োষের পরিপাঁচক এব স্বাস, কান 
প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রবযুক্ত সর্ববিধ জ্বরের উপশমকারক.। 

তূণপঞ্চমুল |-_-কুশ» কাশ ( কেশে), শর,, উলুখড় ও রুষ্ণ- ক এই 
পাচটা তৃণের মুলকে তৃণপঞ্চমূল কছে। ইহ! মুত্রদোষ ও .রক্তপিত্তব্োগে 
উপকারক। 

বল্লীপঞ্চমুল ।-_-শালপাণী, অনন্থসুল, . আরা, (খুলে ও মেক, 
ইহাদিগের মূলের নাম বল্লীপঞ্চমূল। 

- এ 

পপ 

১০১২১ সিসি 

স্' 
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ৰ কণ্টকপঞ্চমূল __করমচা, গোক্ষুর, নীলবীটা, শতমুলা ও কাগিরা- 

কড়া, ইতাঁদিগের মুন্লর নাম কণ্টকপঞ্চমূল । 

ব্লীপঞ্চমূন ও কণ্টকপঞ্চমূল-_রক্তপিত্ত, শোথ, এবং সব্ধপ্রকার মেহ ও 
খুত্রদেষের নিবারক । বিশেষত; এইসকল পঞ্চমুলের মধ্যে স্বল্প ও বুহ্ পঞ্চমূল 

বাদুনাশক ; তৃণপঞ্চমূল পিত্তনাশক ; এবং বল্লী-পঞ্চমূল ও কণ্টক-পঞ্চমূল 

৷ শ্লেম্সনিবারক। 

অফ্টবর্গ |--মেদ, মহামেদ, ভীবক, খবভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, 

খান্ধি ও বৃদ্ধি এই আটটা দ্রব্কে অষ্টবগ কনে । 

| জীবনীয় বর্গ ।.»স্জীবক, খষভক, মেদা, মহাদেদী, কাকোলী, ক্ষীর- 

কাকোঁলী, মুগানী, মাধাণী, জাবস্তী ও যষ্টিমধু, এই দশটা দ্রব্য জীবনীয় অর্থাৎ 
আফুর্বদ্ধক। জীবনীয়বর্গের অপর নাম মধুরবর্গ ; অর্থাৎ মধুরবর্গের উল্লেখ 

থাকিলে, এই দশটা পদার্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে। 

বৃংহণীয় বর্গ 1-_ক্ষীরুহ। দুধে-হাচুটি, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীর- 

কাকোলী, শ্বেতবেড়েলা, গীতবেড়েল।, বনকাঁপাস, শ্বেত-ভূমিকুম্াও্ড ও বীজ- 

তাড়ক, এই দশটা দ্রব্য বূংহুণীয় অর্থাৎ শরীরের পুষ্টিকাঁরক। 

লেখনীয় বর্গ ।-_মুতা, কুড়, হরিজ্রা, দারু-হরিদ্রা, বচঃ আতইচ, 
কট্ুকী, চিতামুল, করপ্জ ও শ্বেতবচ, এই দশটা লেখনীয় অর্থাৎ ইহার! টাচিয়! 

ফেলার ন্াঁয় সঞ্চিত দৌধাঁদির নির্থরণ করে। এইজন্য এইসমন্ত দ্রব্য শরীরে 

রুশতাকারক। 
ভেদনীয় বর্গ ।--হউড়ীমূল, আকন্দ, এরও, ভেলা দস্তীমূল, চিতা- 

মূল, করঞ্জ, শঙ্ঘপুষ্পী, কটুকী ও ন্বর্ণক্গীরী, এই দশটা ভেদদরনীয় অর্থাৎ 

মল-বিরেচক । 

সন্ধানীয় বর্গ |--যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, আকনাদী. বরাহক্রাস্তা, 

মোচরস, ধাঁইফুল, লোধ, প্রিযঙ্ু ও কটুফল, এই দশটা সন্ধানীয় অর্থাৎ ভগ্র- 

অস্থির সংযোজক । 

দ্ীপনীযবর্গ ।--পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতীমুলঃ শুঠ, অন্রবেতস 

( ধৈকল ), মরিচ, ধমানী, ভেলার যুটী ও ছিং, এই দশটা দীপনীয় অর্থাৎ অগ্নির 

উদ্দীপক । ৃ 

পপি 
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পেশী পিপিপি পি তি পপ সাপ শশীতি শি শশী িীসিি 

গন্ধা, শাঁলপাণী, কটুকী, বেডেজা € পীতবেড়েল।) এই দশটা বল্য অর্থাৎ বল- 

কাঁরক। 

বণ্যবর্গ | রিক্চক্ষন, ববমকান্ঠ, পদ্াকাঞ্, বেণামল, যষ্টিমধু মঞ্তিষ্ঠা, 

অনন্থমূল, কাকোলী, চিনি '9 দূর্বব এই দশটী বর্ণ্য অর্থাত বর্ণেব উজ্জলতা- 

সম্পাদক । 

কগ্যবর্গ | _অনন্তমূল, 
€ 
সি 
৮9 
রং সু কষমূল, বষ্টিরপুত পিপুল, ড্রাঁক্ষা, ভূমি- 5 

কুষ্মাণ্ড, কট্ফল, থলকুড়ি, বৃহতী ও কণ্টকারী, এই দশটা কণ্ঠা অর্থাৎ স্বরশুদ্ধি- । 

কারক । 

হৃছদ্যবর্গ ।-স্পআম, আমভা, ডেলোমান্দীর, করপ্ু; আমরুল, অক্পবেতস, 

শেয়াঁকুল, কুল, দাঁড়িম ও ছোঁছক্নেবু, এই দশটা হগ্য অর্থাৎ কুচিকারক | 

তৃপ্তিত্ববর্গ |-_-শুঠ, চিতামূল, চই, বিড়ৃঙ্গ, মূরববামূল, গুলঞ্চ, বচ, মুতা, 
পিপুল ও পটোল, এই দশটা তৃপ্রিদ্ব অর্থাৎ অক্ষুধা বা আহারে অনিচ্ছার নিবারণ- 

কারক । 

অর্শোত্বর্গ |-_কুড়চী, বেলশ্ু'ঠ, চিতামূল, শু'ঠ, আতই5, হরীতকী, 

দুরাঁলভা, দীরুহরিদ্রা, বচ ও চই, এই দশটী অর্শোনাশক | 

কুষ্ঠপ্রবর্গ ।__-খদির, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিমছাল, 
সৌঁদাঁল, করবীর, বিডঙ্গ+ ও জাঁতীফুলের কচিপাতা। এই দশটা কুষ্টনাশক। 

কণুস্ববর্গ ।___রক্তচন্দন, বেণামুল, সৌদাল, করঞ্জ, নিম, কুড়চি, সর্প, 

বষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মু, এই দশটা কণ্ুনাশক। 
ক্রিমিত্রবর্গ | - সজিনা, মরিচ, শমঠ-শাক, কেউ, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, লতা- 

ফট্কী, গোক্ষুর, বামুনহাটা ও ইন্দুরকাণী, এই দশটা দ্রব্য ক্রিমিনাশক | 

বিষদ্ববর্গ |-__হরিদ্রা, মগ্রিষ্ঠা রাঙ্গা, ছোট এলা ইচ, শ্ামালতা1, রক্তচন্দন, 

নির্মলীফল, শিরীষ, নিসিন্দা ও ছাতিম, এই দশটা দ্রবা বিষনাশক । 
স্তম্যজননবর্গ ।---বেণামূল, শালিধান্ত, ফেটেধাি, ইক্ষুবালিকা, উলুখড়, 

কুশমুল) কেশেমূল, গুল, ইকড় ও গন্ধতৃণ এই.দ*টা ম্তনদুগ্ধজজনক। 

স্তন্যশোধনবর্গ |--আক্নাদি, শুঠ, দেবদারু, মূতা, মুর্ববামূল, গুলঞচ, 
ইন্্রধব, চিরাতা, কট্কী ও অনস্তমূল, এই দশটা ত্যনচৃগ্ধের শুদ্ধিকারক | 

স্টপ পপ 

পপ সপ শি পতি শীাশ্পািীসি শশা পাপী পা শী পপ ক 

বল্যবর্গ ।--রাখালশসা, আলকৃণঃ শশমলী, মাঁষাণী, ভূমিকুন্সাণ্ড, স্ব: 

স্্ঠ পা. 
ূ 

র 
ৃ 
ূ 

/ 



শু ৩১৬ কবিরাজি-শিক্ষা । 
পাপা পা কস ও সস 

শুক্রজননবর্গ |--জীবক, ধধভক, কাকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, মুগাঁনী, 

মাঁধাঁণী, মেদ) পরগাছা। (বাদর1), জটামাংদী ও কাকড়াশ্জী, এই দশটা দ্রব্য 

শুক্রবদ্ধক । 

শুক্রশোধনবর্গ ।-_ কুড় এলবানুক, কটুফল, সমুদ্রফেন, কদমের 
আঠা, ইক্ষু, খাগৃড়া, বকফুল ও বেণামুল, এই দশটা শুক্রশোধক। 

স্েহোপগবর্গ |-__ রান্না, যষ্টিমধুঃ গুলঞ্চ, মেদ, ভূমিকুম্মাণ্ড, কাকোলী, 
ক্ষীরকাকোলী, জীবক, জীবস্তী ও শালপাণী, এই দশটা দ্রব্য ব্নেহোপগ্ অর্থাৎ 

শ্নেহক্রিয়াঁয় ব্যবহার্য্য। 

স্বেদৌপগবর্ণ | শঞ্জিনা, এরগুমূল, আকন, শ্বেত-পুনর্নবা, রক্তচন্দন, 

যব, তিল, কুলথকলায়, মাষকলায় ও কুল এই দশটী দ্রব্য স্বেদোঁপগ অর্থাৎ 

স্রেদক্রিয়ায় ব্যবহার্য | 

বমনোপগবর্গ 1 মধু যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চনঃ কদন্ছ। জল- 

বেতস, তেলাকুচা, শণ পুম্পী, আকন্দ ও অপামার্গ, এই দশটা দ্রব্য বনোপগ 

অর্থাৎ বমনকাধ্যে ব্বহাধ্য । 

বিরেচনোপগবর্গ ।--দ্রাক্ষাঃ গাক্তারীফল, ফল্সা, হবরীতকী, আমলকী, 

বেড়া, বড়কুল, ছোটকুল, শেয়াকুল ও পীলুফল, এই দশটা দ্রব্য বিরেচনোপগ 

অর্থাৎ বিরেচনকাধ্ে ব্যবহাধ্য। 

আঁস্থাপনোপগবর্গ ।-_তেউড়ীমূল, বেল, পিপুল, কুড়) সর্ষপ, বচ, 
ইন্্রযব, শুল্ফ1, যষ্টিমধু ও মদনফল, এই দশটা দ্রব্য আস্থাপনোপগ অর্থাৎ বস্তি- 

জিয়া ( পিচকা! বর্গ 1 বাবহার্ধ্য | 
অনুবাসনোপনীব, . _ বাঁকা, দেবদারু, বেল, মদনকল, শুল্ফা, শ্বেত- 

পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা গোষ্ছু --গণিয়ারী ও শোণাছাল, এই দশটা দ্রব্য অসু- 

বাসনোপগ অর্থাৎ ক্েহবণ্ি য় ব্যহার্য্য। 

শিরোবিরেঁট,৫ টা বর্গ |__ লতাফট্কী, হাচুটা, মরিচ, পিগুল, 

বিড়ঙ্গ, শজিনাবীজ) শর্হং শত-অপরাজিতা, আপাংবীজ ও নীল-অপরাজিতা, 

| এই দশটা দ্রব্য শির়োঠ 'নেগ্'নন্ঠ নঙ্ত-্রিয়ায় উপযোগী । 

ছন্দিনিগ্রহবী ।--জা*' (তা, আমপাতা। ছোলঙ্গনেবুঃ অঙ্লকুল, দাড়িম, 
লে হার্টিতাগ হিপগয়াজা, সানিমাতিবা। ও. খাই, এই হানটী ঘমনমিবারক | 

১ 

উট ১১১১১ 
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তৃষ্ণানি গ্রহবর্গ _২-শঠ, দুরাঁলভা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, ৰ 

চিরাতা, গুলঞ্চ, বালা, ধনে ও পটোলপত্র, এই দশটা তৃষ্ণানিবাঁরক। 

হিকানি গ্রহবর্গ ।--শহঠী, কুড়, কুলের আটির মজ্জ!, কণ্টকাঁরী, বুহতী, ৃ 

পরগাছা (বাঁদরা ), হরীতকা, পিপুল, ছুবাঁলভা ও কাকড়াশূঙ্দী, এই দশটী | 
হিক্কানিবারক। | 

পুরীবসংগ্রহণীয় বর্গ ।--প্রিরন্ু, অনন্তমূল, আমনের কুশী, শোণা, | 
লোধ, মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বাঁমুনহাটী ও পল্মুকেশর, এই দশটা দ্রব্য | 

1 

৯ পীর সপ পি আর বর 

০ 
৯০০ পপি শিশিশপীিশিত শিক পাপ পালি "পপ পপ স্পস্ট স্পা পপ পপ এত তা ০ & হ 

পুরীবসংগ্রাহক অর্থাৎ মলরোঁধক । 

পুরীষবিরজনীয়বর্গ ।__জামের ছাল, শলকীছাল, আঁলকুশী, হষ্টিমধু । 

মোচরস, ননী তখোটা, পোড়াঁমাঁটী, ভূমিকুম্মীণ্ড, নীলন্ত'দী ও নিস্তধ তিল, এই ৃ 

দশটা দ্রব্য পুরীষবিরজনী়, অর্থাৎ দৌবধবশতঃ মলের বর্ণ বিরত হইলে, ইহার! ূ 

তাহার প্ররুত বর্ণ উৎপাঁদন করে। | 

মুত্রসংগ্রহণীয়বর্ |-.জাঁমবাঁজ, আমকেশা, পাকুড়? বট, আমড়া, | 

বজ্ঞডূমুর, অশ্ব, ভেলা, অগ্রকূচা ও খদির, এই দশটা মৃত্রসংগ্রাহক । ূ 

মুত্রবিরেচনীম্ববর্গ 1-_পরগাছ। (বাদর1 ), গোক্ষুর, বকফুল, হুড়নুড়ে, ূ 
পাথরকুচা, শরমুল, কুশমূল। কেশেমুল, গুলণ্চ ও ইকড়মূল, এই দশটা দ্রব্য ূ 

। মু্রবিরেচক। ূ 

ূ মুত্রবিরজনীয়বর্গ |--ঈষৎ-শুরু পন্প, নীলঙ্ত দী, রক্তপনন, শ্বেতউৎপল ৰ 

ৰ ( হেলাছুল ), সৌগান্ধক ( সৌগন্বযুক্ত নীলোৎপল ), শ্বেতপন্ন, শতদলপন্, বষ্টি-। 
নধু, শ্রিয়ম্ব ও ধাইফুল, এই দশটা দ্রব্য মৃত্রের বিবর্ণতাঁন' ৰ 

কাসহরবর্গ ।-দ্রাক্ষা, হরীতকী, আমচ*, কেঁউ্ল, দুরালভাঃ কীকড়া- ূ 

শৃঙ্গী, কণ্টকারী, রক্তপুনর্নবা, শ্বেতপুনর্নব। ও -২-আমলাঃ -এই দশটা দ্রব্য 

| 
র 

র 
ৃ 

া্পপ্সস পপ ০ 4 পাস সস _স্এ এ». এ... এ+ পপ সপ পপ 

কাপনাশক। এ 

শ্বানহরবর্গ ।--শঠী, কুড়, অগ্বেতস, এ বিষনূইহ, অগ্রুঃ তুলসী; । 

ভূ'ই-আমলাঁ, জীবস্তী ও শঙমপুণ্সী, এই দশটা ্বাসননটেধা « 

শোখথহরবর্গ |-__-পারুল, গণিয়ারী, বেক শোও শাস্তারী, কণ্টকারী, 

বৃতী, শালপাণী, চাঁকুলে ও গোক্ষুর, এই দশটা ব্য শোধনাঁশক | 

% 25522 
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ূ 
গং 

জ্বরহরবর্গ ।--- অনন্তমূল, চিনি, আকনাদী, মঞ্জিষ্টা দ্রাক্ষা, পিয়াল, 

ফলসা', হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই দশটা দ্রব্য জরনাশক। 

শ্রমহরবর্গ |-_দ্রাঙ্গ, থেনুর, পিয়াল, কুল, দাঁড়িম, কা কডুমুর, ফল্সা- 
ফল, ইক্ষু, যব ও যেটেধান্য, এই রর শ্রান্তিনাশক। 

দ্াহপ্রশমনবর্গ |__খই, শ্বেত-চন্দন, গান্তারীর ফল, যষ্টিমধু$ চিনি, 

নীলোৎপল, বেণামুল, 'অনন্তযুল, গুলঞ্চ ও বালা, এই দশটা দ্রব্য দাহনিবারক। 

' শীতপ্রশমনবর্গ ।--তগরপাদুকা, অগুরু, ধনে, শুঠ, যমানী, বচ, 

কণ্টকারী, গণিপ্নারী, শোঁণা ও পিপুল, এই দশটা শীতনিবারক। 

উদর্দপ্রশমনবর্গ ।-গাব, পিয়াল, কুল, থদির, পাপড়িথদির, ছাতিম, 

লতাশাল, অজ্জুন, পীত-শাল ও গুয়েবাবলা, এই দশটা দ্রব্য উদর্দরোগের 

| উপশমকারক | 

অঙ্গমর্দগ্রশমনবর্গ |-_শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, এরগু- 

মূল, -কাকোলী, রক্তচন্দন, থেণামূল, এলাইচ ও যষ্টিমধু এই দশটা দ্রব্য অঙ্গ- 
| মর্দনিবারক। 

শুলপ্রশমনবর্গ ।-_পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামুল, শুঠ, মরিচ, 
যমানী, বনযমানী, জীর1-ও৮* 4." - এই দশটা দ্রব্য শুলনিবারক। 

| শোণিতস্থাপন শমরীরোগে, ম্টিমধু, কুসুম, মোচরস, পোড়ামাটা ৰ 

1] অথবা পাৎখোলা, লে ণ1-_পিপুল, পিগম চিনি ও খই, এই দশটা দ্রব্য 

| রক্তরোধক । ' ₹.. »শীঃ ইন্ 
খেদনাস্থাপন্বর্গ .__শাল সাকিল, কদদ্ব, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্লাগ, মোচরস, 

শিরীষ, বেতস, এলবানুক ও অশো.?; এই দশটা দ্রব্য বেদনাস্থাপক অর্থাৎ যে 

স্থলে বদনার নিবৃত্তি হইলে বিপত্তির" আশঙ্কা, সেইসকল স্থলে এইপম্ত দ্রব্য 
প্রয়ো” দ্বারা বেদন। রক্ষা! করা যায়। 

তজ্ঞাস্থাপনবর্গ '--হিং, কটুফল, গুয়েবাব্লা, বচ, চোরপুষ্পী, ব্রহ্গী- 

শাক, “ক্ষুকেশী, জটামাংসী, গগৃগুলু ও কটুকী, এই দশটী দ্রব্য সংজ্ঞান্থাপক। 

প্রজাস্থাপনবর্গ চু রাখালগসা। ত্রহ্গীশাক, দর্বা, শ্বেতদুর্ববা, পাক্ুল, 

আমলকী, হ্মীতকী, কট্রী, বেড়! ও প্রিয়ঙু, এই দশটা দ্রব্য প্রঙ্গাস্থাপক 

1 অর্থাৎ গর্ভশ্াবাদি-নিবাকক।'. ++ 

সস পিস সত টা 
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গারিভাষি ক-সংজ্ঞা ৩১৯" 

৮ শ শশী শপে শা শিশাশি পাঁশলাশীস্পন তি শশা শাাশ্সীশাশিশিশীশ? ৮ শশা পীপপীপপীসস্পিপল সাদি আপে তি পি অল পপি পিপি ৮০ 

 বযঃস্থাপন্বর্গ _ গুপঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, রাল্লা, শ্বেত-অপরা- | 
জিতা। জাবস্তী, শতমূলী, থাঁনকুনী, শালপাণী ও পুনর্নবা, এই দশটা দ্রব্য বয়ঃ- | 

স্থাপক অর্থাৎ জর! প্রভৃতির নিবারণকারক। 

বিদারীগন্ধাদ্দিগণ |-- শালপাণী, ভূমিকুষ্মাণ্, গোরক্ষচাকুলে, শতমুলী, 

অনন্তমূল, শ্ঠামীলতা, জীবক, খষভক, মাধাণী, মুগানী, বৃহতী, কণ্টকারী, 

পুনর্নবা, এরওমূগ, গোয়়ালে*লতা, বিছুটা ও 'আলকুশী, ইহাঁণ্গিকে বিদারীগন্ধাদি- 
গণ কহে। ইহা পিত্ত, বায়ু, শোষ, গুল, অঙ্গমর্দ, উ্দৃশ্বাস, ও কাস রোগের 
উপশমকারক ! 

আরথধাদিগণ |-_নোদাীলফল, মদনফল, কেয়াফুলঃ কুড়চী, আকৃনাদী, 

কাটাবেগুন, রক্তলোধ মুর্ববা, ইন্দ্রযব, ছাতিমছাঁল, নিমছাল, পীতঝাটা, নীলঝাটী, 

গুলঞ্চ, চিতামূল, মহাকরঞ্জ, নাটাঁকরঞ্জ, ডহরকরপ্, পটোলপত্র, চিরাতা ও 

৷ করেলা, ইহাদিগকে আরগ্রধার্দিগণ কহে। ইহা! শ্লেম্সাঃ বিষ, মেহ, কুষ্ট, জর, বমি 

ও কপুরোগের বিনাশক এব ব্রণশোধক | 
বরুণাদ্দিগণ ।---বরুণ, নীলঝাটী, শজিনা, রক্তশঞ্জিনা, জয়স্তী, মেড়া- 

শৃঙ্জী, ডহরকরঞ্র, করহী, মুর্ববা» গণিয়ারী, শ্বেতঝাটী, পীতঝাটী, তেলাকুচা, 
। আকন্দ, গজপিগ্ললী, চিতামূল, শতমূলী, বেলশু: _ শশৃঙ্গী, কুশমূল, বৃহতী ও 
৷ কণ্টকারী, ইহাদিগকে বরুণাদিগণ ক্ছে], ক্ষীর কাকোলী মেদোরোগ, শিরঃশৃল, 

গুল্ম এবং অস্তবিদ্রধি নিবারিত হয়। লঞ্চ কারদ্ছাশঙগী 

বীরতর্ববাদ্দিগণ ।---অজ্ুনছ। . টি প্ঝাটী, পীতবাটা, কুশের মুল, 

পরগাছা, গুলঞ্চ, নলমূল, কাশমুল, পল ভগ, গণিয়ারী, দুর্ব্বামূল, আকন্দ, 
' গজপিগ্ললী, শোণা? শ্বেতঝাটা; নীলঙগদী; :্ধী ও গোক্ষুর, ইহাদিগকে বীরত- 
। বর্বাদিগণ কছে। ইহাদ্বারা বাযুবিকার, অগ্যরী, শর্করা, নদ ও মুত্রাাত 
[ রোগ নিবারিত হয়। টি 

সালসারাদ্রিগণু |-শাল, অন, খদ্দির, পাপ্ড়ি-খদির, তমাল, 

সুপারী, ভূষ্পত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনি, চনন, রক্তচন্দন, শ্রিংশপ, শিরীষ, পি” শাল, 
ধবঃ অজ্জুন, তাল, সেগুণ, করঞ্জ, ভহরকরধ্ন, লতাশাল, অগ্ুরু ও কাঁলয়াকান্ঠ, 

। ইহাদিগকে পালদারাদিগণ কহে। হহাদ্বার! কুষ্ঠ, মেহ, পাও কক ও মেদো- 

| রোগ বিনষ্ট হয়। 

এন তি 



টি 48 
"৩২০ কবিরাজি-শিক্ষা । 

সপ উস সী শীল | পা পস ্ ০৯ স্ 

লোধাদিগণ ।---লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, শোণা, অশোক, বামুন- 
' হাট, কাঁর়ফল, এলবাঁলুক, কৈবর্তমুতা, শল্পকী, ছিঙ্গিনী, কাম, শাল ও কদলী, 
ৰ ইহাদিগকে লোখাঁদিগণ কহে। ইহাদ্বারা মেদোরোগ, কফছুষ্টি ও যোনিদোষ 
 নিবারিত হয় এবং ইহা স্তম্তনকারকঃ ব্রণশোধক ও বিষনাশক। 
ৃ অরকা্দিগণ ।-_-আকন্দ, শ্বেত-আকন্দঃ করঞ্জ, ডহরকরপ্র, হাঁতিশু'ড়া, 

আপা বামুনহাঁটী, রান্না, ঈশলাঙ্গলা, ভূমিকুম্বাণড, বিছুটী, অলবণ-ৃক্ষ ও 
 ইঙ্গুদীবৃক্ষ, ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কহে। ইহা কফ, মেদৌরোগ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ- 
রোগের নাশক এবং ব্রণরোগে বিশেষ উপকরিক। 

স্থর্সারদিগণ |-_তুলসী, শ্বেততুলসী, ক্ষুদ্রপত্র-ভুলসী, বাবুই-তুলসী, 

লালভুলসী, বন-বাবুই-তুলসী, কালতুলসী, গন্ধতৃণ, কাঁল-কানুন্দে, আপাত 
 নাগদনাঃ বিডুঙ্গ, কাঁয়ফল, জ্রলা, নিসিন্দে, কুকৃশিমা, ইন্দুরকাণী, বামুনহাটা, 
_প্রাচীবল, কাকমাচী ও কুঁচিলা, ইহাদিগকে স্ুরসাদিগণ কহে। ইহা 
। কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়। অরুচ, শ্বাস ও কাসরোগের নিবারক এবং ব্রণ- 

, শোধক। 
মুক্ষকাদ্রিগণ ।-_ঘণ্টাপারুল, পলাশ, ধব, চিতামুল, ধুভুরা, শিংনপা, 

 মনসাঁপীজ ও র্রিফলা, ইহাদিগকে মুক্ষকাদিগণ কহে । ইহ মেদোরোগ, মেহ, 
৷ অর্শ: পা, শর্করা ও অশ্মরীরোগের নিবারক। ্ 

পিপ্পল্যাদ্বিগণ ।--পিপুল, পিপুলমূল, চই১ চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, গজ- 

পিপ্ললী, রেণুকা, এলাইচ, বমানী, ইন্ত্রধব, আকনাঁদী, জীরা, সর্প, বোড়ানিন- 
ফল, হিং, বামুনহাঁটী, মূর্ববামূল,। আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকী, ইহাদিগকে 
পিপ্লল্যাদিগণ কহে। ইহাদ্বার৷ কুষ্ক, প্রতিশ্ঠায়, বাঘুবিকাঁর, অরুচি, গুল্স ও শূল 

বিনষ্ট হয়। ইহা আনদোষের পরিপাচক এবং অগ্নির উদ্দীপক | 
এলাদিগণ ।--এলাঁইচঃ তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী, গন্ধতৃণ, দার- 

চিনি, তেজপত্র+ নাঁগকেশর, প্রিয়নু, রেণুক!, নখী, মনসামীজ, চোরপুষ্পী, 
গেঁটেলা, নবনীতিখোটা, তেজপত্র, চোরকনামক গন্ধদ্রব্য, বালা, গুগৃগুলু, ধুনা, 

ঘণ্টাপারুল, কুন্দুরখোটা, অগুরু, পিড়িংশাক, বেণামুল, দেবদারু, কুস্কুম ও 
নাগেশ্বর, ইহাঁদিগকে এলাদিগণ কহে। ইহাদার! বা, স্লেম্সা, বিষদোষ, কও; 
তড়কা ও কোঠরোগ নিবারিত এবং বর্ণ উজ্জ্বল হয়। 
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/" স্ ্পপ্পীীকীপিশীসি ীপলাস্পিপাশাী হতো 

পারিভাষিক-সংচ্ছা | ৩২১ এ 
েপস 

বচাদিগণ |-_ বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদার ও নাগকেশর, 
ইহাদ্িগকে বচাঁদিগণ কহে। 

হরিদ্রাদিগণ |-হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাঁকুলে, ইন্দ্ররব ও যষ্টিমধু, 
ইহার্দিগকে হরিদ্রাদিগণ কহে । 

এই বচাদি ও হবিদ্রাদিগণ স্তনদুপ্ধশোধক, আমাতিসার-নাশক এবং দৌষ- 

পরিপাঁচক। 

শ্যামাদিগণ 1-__অনন্তমূল, শ্য।নালতা, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শঙ্ঘপুষ্পী, 

লোঁধ, কমলাগুড়ি, ঘোড়াঁনিম, সুপারি, ইন্দুবকাণী, গবাক্ষী, সোন্দাল, করণ, 

ডহরকরপ্র, গুলঞ্চ, নবমাঁলিকা, শরহণ, ধূনা, বীজতাড়ুক, মনসাসীজ ও স্বর্ণক্ষীরী 

ইহাঁদ্রিগকে শ্যামাদিগণ কহে । ইহা গুল, বিষদোঁধ, আনাঁহ, উদররোৌগ ও উনা- 
বর্তের নিবারক এবং বিরেচক । 

বুহত্যাদিগণ |-__বৃহহী, কণ্টকারী, ইন্দ্বব, আকনাদী ও যষ্টিমধু, 
ইহাদিগকে বুছত্যাদিগণ কহে। ইহার ব্যবহারে পিত্ত, কফ, অরুচি, বমি, বমন- 
ভাঁব ও মূত্রকচ্ছ নিবারিত হম । 

পটোলাদিগণ ।-__পটোলপত্র। চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্বামূল, গুলঞ্চ, 

'আকৃনাদী ও কট্কী, ইহাঁদিগকে পটোলাদিগণ কহে । ইহা পিত্ব, কফ, অরুচি, 

জর, বণি, কণ্ড, ও বিষদোষের নিবারক । 

কাঁকোল্যাদিগ্রণ |__কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, খষভক, 

মুগানী, মাঁধাণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কীকড়াশৃঙ্গী, বংশলোঁচন, পদ্লকাষ্ি, 

পুণ্ডরিয়াকা্ঠ, খদ্ধি. দ্রাক্ষা, জীবস্তী ও বষ্টিমধু, ইহাদিগকে কাকো্যাদিগণ 

কহে। ইহা রক্তপিত্ব-নিবারক, বাধুনাশক, আয়ুরববদ্ধক, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, 

রৃতিশক্তির ও স্তন্তের বৃদ্ধিকারক এবং ্লেম্মকর। 

উষকাঁদিগণ |-- ক্ষারমৃত্তিকাঃ সৈন্ধবলবণ+ শিলাজতু, শ্বেত'হীরাকস, 

 বুক্ত-হীরাকস, হিং ও তু'তে, ইহাদিগকে উষকাদিগণ কহে। ইহার ব্যবহারে 
। কফ, মেদোরোগ, অশ্মরী, শর্করা, মৃত্রকুচ্ছ এবং গুল্রোগ বিনষ্ট হয়। 
ৰ সারিবাদিগণ |-_-অনস্তমূল, যষ্টিমধু, চন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাস্তারী- 

ফল, মউলফুল ও বেণামুল, ইহাঁদিগকে সারিবাদিগণ কহে। ইহাদিগের ব্যবহারে 

পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্বজবর ও দাহ নিবারিত হয়। 

নী এ 
( ২১ ) 



০ 

পে ৩২২ কবিরাজি-শিক্ষা। 
অঞ্জনাদিগণ ।---অঞ্জন, রসাঞজন, নাগকেশর, প্রিয়, নীলোৎপল, বেণা- 

মূল, পাণি-আমলা, কুমকুম ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে অঞ্জনাদিগণ কহে। হ্হাদ্বারা 

রক্তপিত্ত, বিষ ও অন্তর্দাহ বিন হয়। 

পরূষকাদিগণ ।-_-ফল্সাফল, কিস্নিস্, জায়ফল, দাড়িম, পলাশবৃক্ষ, 
নিন্মলীফল, শিরীষ, জাঁয়ফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে পরূষ- 

কার্দিগণ কহে। ইহ! বাষু, মূত্রদোষ ও পিপাসার শান্তিকাঁরক এবং রচিজনক। 
প্রিয়ঙ্গদিগণ ।-__প্রিয়ঙু, বরা হক্রাস্তা, ধাইফুল, নাঁগকেশর, রক্তচন্বন, 

বকমকাষ্ঠ, মোচরস, রসাঞ্জন, টোকাঁপানা, ম্োতোঞ্জন, পদ্মকেশর, মন্তিষ্ঠ। ও 

শ্তামালতা, ইহাদিগকে প্রিয়ঙদিগণ কহে। 

অন্বষ্ঠাদি গণ ।__আক্নাদী, ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শোণাঃ যষ্টিমধু, বেল- 

শু'$, লৌধ, সাঁবরলোধ, পলাঁশ, তুঁতিগাছ ও পদ্মকেশর, ইহাঁদিগকে অহ্ষ্ঠাদদিগণ 

কহে। প্রিয়ঙ্গণাদি ও অন্বষ্ঠাদি এই উভয় গণ পক্কাতিসার-নাশক, ব্রণশোধক 
ৰ এবং ভগ্রস্থানের সংযোজক। 

|. ন্যপ্রোধাদিগণ বট, যজড়্মুর, অশ্ব, পাকুড়, যষ্টিঘধুং আমড়া, 
(অর্জুন, আম, কোঁশা্র (জলপাই ), পিড়িংশাক, তেজপত্র, বড় জাম, ক্ষুদেজাম, 
পিয়াল, মৌল, কটুকী, বেতস, কদন্ব, কুল, রক্তলোধ, শল্লকী-লোধ, সাবর-লোধ, 

ভেলা, পলাঁশ ও মেষশূঙ্গী, ইহাঁদিগকে ন্তগ্রোধার্দিগণ কহে। ইহা ব্রণনাশক, 

মলরোঁধক১ ভগ্রস্থানের সংষোজক এবং রক্তপিত্তঃ দাঁহঃ মেদৌরোঁগ ও যোনি- 

দোষের নিবারক। 

ৃ গুড় চ্যাদিগণ ।-_-গুল, নিমছাঁল, ধনে, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইা- 

দিগকে গুড়ুচ্যাদদিগণ কছে। ইহাদের ব্যবহারে সর্ব প্রকার জর, বমনবেগ, 

অরুচি, বমি, পিপাঁসা ও দাঁহ নিবারিত হয়। এই গণ অগ্িবর্ধক। 

উ্পলাদিগণ |-__নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শ্বেতাঁৎপল, সৌগ্ধিক 
( স্থগন্ধবিশিষ্ট নীলোৎপল ), কুবলয় (ঈধন্লীলাঁভ নীলোৎপল ), শ্বেতপদ্ম ও 
যষ্টিমধু-_ইহাঁদিগকে উৎপলাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা দাহ, রক্তপিত্, পিপাসা, 

বিষদৌষ, হৃত্রোগ, বমি ও মুচ্ছ! নিবারিত হয়। 
যুস্তাদিগণ |__ সুতা” হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, 

কুড়, স্বরণক্ীরী, বচঃ আকনাদী, কট্কীঃ বড়-করমচা), আতইচ। এলাইচ। ভেলা 

৮টি | 

এ 

১৯ ক পল পপ পাপ শপ পপ সস সাল সস সস তা উপ 

সপ | 

ডট, 
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৪ চিতামূল, ইহাঁদিগকে মুস্তাদিগণ কহে। ইহা শ্লেম্মনাশক, যোনিদোষ-নিবারক, 
্ন্গশোধক এবং পাচক। 

আমলক্যাদিগণ 1---আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল; ইহা- 
দগকে আমলক্যাদদিগণ কহে । ইহা! সর্ধপ্রকাঁর জর, কফ ও অকুচিনাশক এবং 

যক্ষুর হিতকর, অগ্নির উদ্দীপক ও রিশক্তি-বদ্ধক | 

ত্রপাদিগণ।-_বঙ্গ, সীদক, তা, রৌপ্য, কান্তলৌহ ও মণ্ডুর ইহা" 
দ্গকে ত্রপাদিগণ কহে। ইহাদ্বারা দূধীবিষদ্দোঁধ, ক্রিমি) পিপাসা, বিষদোষ, 

সদ্রোগ, পা্ড ও দেহরোগ বিনষ্ট হয়। 

লাক্ষার্দগণ ।-লাক্ষা, সেন্দাল। কুড়ডী, করবীর, কায়ফল, 

গরিদ্রা দাঁরুহবিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী ও বলাডুমুর, ইহাধিগকে লাক্ষা- 

দিগণ কছে। উহা! কদ-পিনজনিতপীঢ়া, কুষ্ঠ ও ২ক্রিমিনিবারক এবং ছুষট 
বণশোধক । আট 

বুদ্ধিদান্ টিকিৎদত, লেংগের 13 রোনীর অবস্থা বিবেচনা করিষ্না, এইসনস্ত 
টস স্পা জ্ ৬ ক্ষ সস মি শি সস বর্গ ও গণের উল্লিখিত সমুদারু বোর কফ প্রলেপ এবং উহাদের সহিত তল 

চস 

9 দ্বৃতীদদি গাঁক কণিয়া, বীতোগা ক্লে প্রয়োগ কবিলে, উপযুক্ত উপকার প্রাপ্ত 

ভইতে পারিবেন । 
73 ্্ ৮ হা 

রি ২ প2) দু কাবুবা, ১ একসের-পাঝমত 

 সপসপাস্প | পপ পাপপপপ্পিলা 

০ 

৬, রিনি , ১০০ ৬ ৮৬ পট পতি তি ২৮০৭ এ৮ব বর 5, এ 

সেই ভন্ম, ৬৪ টেষছিনেদ হল্গে ওলি এবং একখানি ঘোটা-কাপড়দ্বারা সেই 
্ ০ 

জন ক্রদে জমে ১১ এসুশবীর হাকিলা ছইবে। তৎপবে সেই জল কোন 

পাত্রে করিয়া) তীপ অগিহে জাল দিবে ) শেষে চর্ণবৎ যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকিবে, 

তাঁঙারই নাম বীর । এই ববঙ্গাঁণ উদ্জলে গুলির কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে, | 

নীচে জঙ্গিরা বাগ ; পরে উপরের ভলভাগ আস্তে আন্ত ফেলিয়া দিয়া শুষ্ধ করিয়া 

লইলেই ববক্ষার শোধিত তদ। অন্যান্য পদার্থের ক্ষার গ্রস্তত করিতে হইলে, 

তাহাও প্রায় এইরূপ নিয়মে প্রস্তুত করিতে হর ॥ 

বুজক্ষার | পৃর্ব্বোক্ত ববদ্ষীর বা সোরা কোনও পাত্রে করিয়া! অথিজ্ঞালে 

চড়াইবে এবং জলবৎ গলিয়া গেলে, তাহাতে কিঞ্চিৎ ফট্কিরিচুর্ণ নিক্ষেপ 
করিবে) তাহা হইলে, তাহার ময়ল! কাটিয়া উপরে ভাঁসিয়া উঠিবে। তখন 

খুত্তিদ্বার। সেই নয়লাগুলি আস্তে আস্তে তুলিয়। ফেলিবে। তৎপরে কোন বিস্তৃত 

3-225-55232 



7 ৩২৪ কাবরাজ-শিক্ষা । ২ 

পাত্রে পাতলা করিয়া টালিক্। ফেলিলেই চটাবৎ পদার্থ জমিয়। যাইবে; তাহাঁকেই 
ব্ক্ষার বা সাদাচটী কহে। ইহা অজীর্ণ, আখ্মান, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ ও শোখ, ; 
প্রভৃতি বিবিধ রোগে বিশেষ !উপকাঁরক | 

পথা-প্রস্ততবিধি | 
(শপ 

হ্স। ইহা লিনভাগে বিভক্ত ; বথা__মণ্ড, পেয়! ও বিলেপী। পৃবেবীক্ত ১৯: 

উনিশগুণ জ দহ পাক করিয়া সুসিদ্ধ হওয়ার পর, হ্যাকৃড়াদ্বার! ছাঁকিয়া লইলে, 

মণ্ড প্রস্তুত ২) ১১ এগারগুণ জলসহ এরূপ তওুল পাঁক করিলে পেয়া, এবং 

৯ নয়গুণ জ্ পাক করিলে, বিলেপী প্রস্তত হর । পেয়া ও বিলেপী ছাকিয়! 

ফেলিতে হয় -41 পেয়ার দ্রবভাগ অধিক ও সিকৃথভাগ অল্প থাকে ; আর 

বিলেগীতে দ্রবভাগ অল্প রাখিয়া, সিক্থভাগ অধিক রাখিতে হয়। 

খই-মণ্ড |-_-টাট্কা খই না বাছিয়া, কিছুক্ষণ অত্যুঞ্ণ জলে ভিজাইয়া, 
পরে ন্যাকুড়াদারা ছাঁকিন্নটা লইলে, যে মাঁড়বৎ পদার্থ প্রস্তুত হইবে, তাঁহাঁকেই 

খইয়ের মণ্ড কহে। 

বালি, এরারুট, সাগু প্রভৃতি ।-বালি ও এরারুট পাক করিতে 
হইলে, উপযুক্তপরিমাণে জলের সহিত কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া, আলোড়িত করিয়! 

লইতে হয়। তৎপরে তাহার সঠিত আবশ্তকমত দুগ্ধ ও মিছরির চূর্ণ মিশ্রিত 
করিয়া লওয়! যায়। সাগু প্রস্তত করিবার নিয়মও এ্ররূপ ; তবে প্রথমতঃ তাহ 
কিছুক্ষণ গীতল জলে ভিজাইঙ্া! রাখিয়া, পরে উষ্ণজলে সিদ্ধ করিয়া লওয়। 
আবশ্তক। 

মাণমণ্ড |-_মাণের গুড়া দুইভাগ ও আতপ চাউলের গু'ড়া একভাগ 
একত্র মিশ্রিত করিয়া, ১৯ উনিশগুণ জলসহ পাক করিলে, মাঁণমওড প্রস্তত হয়। 

। আবস্থকমত মাঁণের ও তলের পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 

4২ ণির [নি কার চারি. প্রা ও সস প সত ৮৯ _ সপ পাপ এ ০ পা এপ সপ প্মসপ্ পাপা সপ শশী স্পা পর তর 

ববাগু '-__-অর্ধকুটিত তগ্ুল বাঁ ঘবের তগুলদ্বারা যবাগু প্রস্তুত করিতে 
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ূ 
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পিস প্ষ্প পাপ পাপ পাপী পপপপ্ প সসাারারর হররাা 

পপ এসপি 



পপ শু পথ্যপ্রস্তত-বিধি। ৩২৫ 

যবাগু, প্রভৃতি পথাসমূহ, রোগীর রুচি ও পীড়ার অবস্থা! অনুসারে, মিছরির 
গুড়া, পাতি বা কাগ্জিনেবুর দুই তিন ফোঁটা রস, বা কিঞ্চিৎ ষদ্রমতস্তের । 
ঝোল, অথবা আবশ্তকমত মাংসরসমহ খাইতে দেওয়। উচিত। 

উপবাসের বা যবাগু প্রভৃতি ভোজনের পরে প্রথমে অন্নপথ্য দিতে হইলে, সেই! 
অন্ন, তগ্জুলের পাঁচগুণ জলসহ পাঁক করিয়া, উত্তমরূপে গলিয়৷ গেলে ম্পূূপে | 
ফেন গালিয়৷ ফেলা! আবশ্বক ; এবং রোগীর ব্যঞ্জনাদি অল্পতৈলে ও অল্প 
লবণদ্বারা পাঁক করা উচিত। 

দালের যুষ |-_মুগের ও মন্থ্রাদির যুষ প্রস্তত করিতে হইলে, 
দালের আঠারগুণ জলসহ তাহা পাক করিতে হয় ; এবং তাহাতে দ্বৃত, লবণ ও 

মসল1 অতি অন্ন পরিমাণে দিতে হর। দুই তিনটা তেজপাত, অল্প গোলমরিচ ও 

ধনে-বাটা ব্যতীত অন্ত মসলা দেওয়া! উচিত নহে। 

মাংসরস |-_রোগবিশেষের অবস্থান্থসারে ছাগ, কপোত বা কুক্কুট 

প্রভৃতির কোমল-মাংসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া, তাহার চৰব ফেলিয়! দিয়া, 

উপযুক্ত জলসহ একঘণ্ট! আন্দাজ ভিজাইয়া রাঁখিবে, তৎপরে তাহাতে অল্প 

পরিমাণে লব, হরিদ্রা ও গোটা ধনে দিয়া, কোন আচ্ছাদিত পাত্রে মুছু অগ্নি- 

জালে পাঁক করিতে হইবে। ন্থুসিদ্ধ হইলে, একটা পাত্রে ঝোল ও অপর একটা 
পাত্রে মাংস ঢালিয়৷ কেলিবে। তাহার পরে সেই মাংস উত্তমরূপে চটকাইয়া 

কাথ বাহির করিয়া লইবে এবং সেই কাথ অপর পত্রের ঝোলসহ মিশ্রিত 

করিবে। কিছুক্ষণ পরে তাহার উপরিভাগে চর্ধবি ভাসিয়া উঠিলে, একখানি 

পরিষ্কৃত সরু ন্টাকৃড়াদ্বার! চর্ধিব উঠাইয়া ফেলিবে। তৎপরে রোগীর অবস্থান্ছসারে 

কিঞ্চিৎ দ্বত, দ্রই চারিখানি তেজপত্র ও অল্প মৌরীর সহিত সাঁতিলাইয়!, তাঁহাঁর 
সহিত অল্পপরিমাণে গোঁলমরিচ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। এইরূপ নিয়মে 

মাংসরস প্রস্তত হইয়া! থাকে । 

আজকাল একরূপ বোতলে পুরিয়া মাঁংসরস (ব্রথ ) প্রস্তত করিবার থে নিয়ম 

প্রচলিত হইয়াছে, তদন্ুসারেও নাংসরস প্রস্তত করা যাইতে পারে। মাংস- 

রস একথার প্রস্তত করিয়া, পাচ ছয় ঘণ্টার পণ আর তাহা বানী 

র 

পচা গর»... সহ গ“হপাহাররর্জার৬.. _.. 

সী ৯০ সা সারার এ ৯০ ৯. এরপর 

দেওয়া উচিত নহে। আবশ্যক হইলে, পুনর্বার নূতন প্রস্থত করিয়। দিতে 

হইবে। 

2 € 
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রি ৩২৬ ফবিরাঁজি-শিক্ষা | নী 

স্জর রুটী |__লঘুপাক কুটা গস্তত করিতে হইলে, প্রথমতঃ স্থজি 
উপবুক্ত জলসহ একঘণ্টাকাল ভিজা ইয়া, উত্তমরূপে মর্দন করিয়া একটা ডেলাঁর 
মত করিবে। পরে একটা পাত্রে করিয়া অগ্নিতে জল চড়াইয়া, সেই জল ফুটিয়া 
উঠিলে, তাহাতে সুজির ডেলাটী ১০১২ মিনিটক]ল সিদ্ধ করিয়া! লইবে। তাহার 

পরেই? ডেলাটা (তুলিয়া, উত্তমরূপে চট্ুকাইঙ্জা। খুব পাতলা রুটা করিবে। এই 
রুটী? অত্যন্ত লঘুপাক এদং হহাতে ভদ্রপাঁকের আঁশঙ্কা থাকে না। 

৮ শিশতা শশী পাপাপপীা পল পপপী সাপ পপি পপি শী শী ৭ শা শীশীশীীশিশী শী শশী সি শশী শিপী পা 



৬ 

কবিরাজি-শিক্ষা | 
পা স্ট্রিট ও 

শতীস্্র খণ্ড। 

বাতজ-জুরে । 

বিল্বাদি পঞ্চমূল -_-বেল, শোনা, গাস্তারী, পারুল ও গণিয়ারী, এহ 
পাচটা গাছের শিকড়ের ছাঁল ২ ছুই তোলা১ /1 অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, 

//০ পোয়৷ থাকিতে নামাঁইয়া পান করাইলে, বাঁতিজ-জবর নষ্ট হয়। 

এই বিন্বাদি পঞ্চমূলের সহিত গুলঞ্চ, আমলকী ও ধনে মিলিত করিয়া, 

সমুদয় সমভাঁগে ২ ছুই তোলা লইবে এবং যথানিয়মে তাহার ক্কাথ প্রস্তত 

করিবে । এই ক্কাথ সেবনেও বাতকজ্বর বিনষ্ট হয়। 

শুঞ্যাদি ।---শুঠ, চিরাতা, নাগরমুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাঁথ পাঁন 
করিলে, বাঁতিক-জরে দোষপরিপাক হয়। 

কিরাতা|দ 1-_-চিরাতা, মুত, গুলধ্, বালা, বৃহতী, কণ্টকারী, 

গোক্ষুর, শাঁলপাণীঃ চাঁকুলে ও শুঠ, ইহাদের কাঁথ বাতজ-জরনাশক। 

রান্না ।--.রাম্না, সৌদালমজ্জা, দেবদার) গুলঞ্চ, এরও ও পুননবা, 

ইহাদের কাথে শু'ঠচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাঁতিকজর প্রশমিত হয় এবং 

তজ্জনিত অঙ্গাদির বেদন! প্রভৃতি নিবু্তি পাইয়! থাকে । 

পিঞ্পল্যাঁদি ।___পিপুল, গুলঞ্চ ও শুঠ, কিংবা পিপুল, অনস্তমূল, দ্রাক্ষাঃ 
শুল্ফ! ও ব্রেণুকা, এই ছুইপ্রকার বোগের মধ্যে যে কোনটার কাঁথ সেবন করিলে, 

বাতিকজ্বর নষ্ট হয়। 

৭ লীন এ 



এ ছি করিরারি শিক্ষা 
গুড় ,চ্যাদি | বাতিকজরের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, সপ্তমদিবসে 

গুলঞ্চ, পিপুলমূল ও শুঠ, ইহাদের কাথ প্রয়োগ করিবে। 

দ্রোক্ষাদি |- _দ্রা্গা, গুলঞ্চ, গাস্তারী, বলাডুমুর ও অনন্তমূল, ইহাদের 

কাথ গুড়মিশ্রিত করিয়! সেবন করাইলে, বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়। 

ছুরাঁলভাদি ।--ছুরালভা, শু'ঠ, কট্ুকী, আকনাদি, শঠী, বাসকছাল ও 

এরগুমূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতজর, এবং শ্বাস, কাস ও গাত্রবেদনা 
প্রভৃতি উপদ্রব নিবাঁরিত হয়। 

বিশ্বাদি ।--- শুঠ, গুলঞ্চ ও পিপুজমূলজের ক্কাথ বাত-জ্রে উপকারী । 

ধনে, দেদার, কণ্টকারী ও শু'ঠ-- ইভাঁদের ক্কাথ সেবনেও বাতিজ্বরে বিশেষ 

উপকার হয়। 

কণাদি |--পিপুল, রস্থুন, গুলঞ্চ, শুঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরাতা 

ও মুত, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাত্জ্র ও কম্পজ্র এবং অগ্থিমান্দ্য, 

কঠরোধ, হৃদয়ে ভারবোধ, ধর্ম, ভিক্কা, মুচ্ছা, এবং ভিমাঙ্গতা প্রভৃতি উৎকট 

উপদ্রবসমূহ প্রশমিত হয়। 
গ্রন্থ্যার্দি ।-_--পিপুলমূল, ক্ষেপাপড়াঁ, বাঁসক, সা শুঠ ও গুল, 

ইহাদের ক্কাথ সেবন করিলে, বাজ তীব্রজর নিবারিত হর 

পঞ্চমুলাদি |-বেলছাল, শোণাছাল, ঠা পারুলছাল, গণি- 
যাীছাল, বেড়েলা, রান্না, কুলখ-কলাই ও কুড়, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে, 

: 
৭ 

পপ পপ নর 

বাতজবর এবং তছুপসর্গথ শিরঃকম্প ও সন্ধিস্থলের বেদন। প্রভৃতি নিবাঁরিত হয় । 

কাকোল্যাদি ।--.কাঁকোলী, বুহতী (অথবা কণ্টকাঁরী), মুতা, কুড়, 

দেবদাঁর, বাসক ও শু'ঠ, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিরা পান করিলে, বাতিজর 

বিনষ্ট হয়। 

ূ গুড়, চ্যার্দি কষায় | -_ গুলঞ্চ, অনন্তমূল, দ্রাক্দঃ বেড়েলা ও শালপাণী, 

ইহাদের কথি বাঁতিকজরে বিশেষ উপকারক। 

দর্ভমূলাদি |-_-দর্ভমূল অর্থাৎ কুশ, কাশ বা উলুখড়, ইহাদের মধ্যে যে 

কোন একটার মূল এবং বেড়েলা ও গোক্ষুরঃ এই তিনটা পদার্থের কাথ যথানিয়মে 

প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে চিনি ও দ্বত প্রক্ষেপ দরিয়া পান করিলে, বাতিক-জ্বর 

বিনষ্ট হয়। 

তি 



ৃ জ্বরাধিকার--পিতৃন্বরে । ৩২৯ 
৭ ৩, 

ইরানি ১575/রিরি এরি 
দশমুলাদি ।---বেলছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাঁল, শবৌণাছাল, গণিয়ারী- 

ছাল, গোক্ষুর, কণ্টকারী, বৃহুতী, চাঁকুংল, শালপাণী, রান্না, পিপুল, পিপুলমূল, 
কুড়, শুঁঠ, চিরাতা, মুত, গুলঞ্চ, দুর্ব্ধা, বালা দ্রাক্ষা ছুরাঁলভ! ও শুল্ফা, ইহা- 

দের ক্কাথ পাঁন করিলে, বাঁতিকজ্বর এবং তাহার উপদ্রব উপশমিত হয়। 

ভুনিম্বাদ | - চিরাতা, মু, বালা, কণ্টকারী, বৃহতী, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, ৃ 

শুঠ, শালপাণী, চাকুলে ও কুড়, ইহাদের কযায় বাতজ্বরের উপশমকারক। ূ 

কাশ্মধ্যাদি 1-সগান্তারীছাল, অনস্তমূল, দ্রাক্ষা, বলাডুমুর ও গুলঞ্চ, ূ 
এইসকল দ্রব্যে কাথে পুরাতনগুড় প্রক্ষেপ দিয়া পাঁন করিলে, বাঁতিক-জরের | 

উপশম হয়। ূ 

ূ 
র 
ূ 

ূ 
ৃ 

শতপুষ্পাদি |-_শুল্ফা, বচ? কুড়, দেবদারু, রেণুকঃ ধনে, বেণাসুন্স । 

ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথে মধু ও চিনি প্রন্েপ দিয়। পান করিলে, বাতিক- | 

জ্বর নিবারিত হর। ূ 

শালপন্যাদ্দি |___শালপাঁণী, বেড়েলা, দ্রীক্ষা গুলঞচ, ও অনন্তমূল, ইহা. 

দের ক্কাথ পান করিলে, তীব্র বাতঙ্গর প্রশমিত হয়। 

মরিচাঁদি ।-- মরিচ, লবণ, গুঠ, চিরাঁতা, হরীতকী, পিপুল, ও কট্কী, । 

ইহাদের ককাথ সেবনে বাতিক-জবর বিনষ্ট হয়। 

পিতৃভ্রে । 
তক্তাদ্দি ।-__কট্কী, মুহা, ঘবতওুল, আকৃনাদি, কট্ফল, এইসকলের 

কাধে চিনি প্রক্ষেপ দিরা পান করিলে, পিতৃজরে দোষের পরিপাক হ্য়। 

কলিঙ্গাঁদি | -_ ইন্দ্র, কট্ফল, লোধ, আকনাি, পটোলপত্র ও মঞ্জিষ্টা 

ইহাদের কাঁথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, অথবা ইন্দ্র কটুকী ও মুতা, ইহা 

কাথে মধু 'প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, পেত্তিক-জরের দোষ পরিপাক পার । 

কট্ফলাদি ।--কটুফল, ইন্দ্রষব, আকৃনাঁদিঃ চিরাতা ও মুতা, ইহাদের 

কাঁথ তীব্র-পিত্তজ্বের দোষ-পরিপাকের জন্য দশমদিবসে প্রয়োগ করিবে । 

বিশ্বাদি ।-_-শুঠ, ক্ষেখপাপড়া, বেণামূল, নাগরমুভা, রক্তচন্দন, ইহাদের 

কাথ গ্ীতল করিয়া পান করিলে, পিতৃজ্বর, এবং তজ্জনিত দাহ, বমি ও পিপাঁস। 

নিবারিত হয়। 

৯. 
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5৩০. কবিরাজিশিক্ষা। এ 
রোযার... রাজারা হীবেরাঁদি ।--- বালা, রক্তচন্দন, বেণামূল, মুত ও ক্ষেৎপাঁপড়া, ইহা- 

দের ক্কাথ শীতল করিয়া পান করিলে, পিত্তজ্র, এবং তদুপনর্শ তীব্র পিপাঁসা ও 

রঃ দাঁহের উপশম হয়। 

দুরালভাদি |-__দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, প্রিরস। চিতা, বাসকছাল ও 
কটকী, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান কি পিত্ৃজ্বর, এবং তৃষ্ণা 

দাহ ও রক্তরপিত্তের উপশম হয়। 

কিরাতাদি 1---চিরাতা, গুলঞ্চ, ধনে? রক্তচন্দন, বেণামূল, ক্ষেৎপাপড়। ৰ 

ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহ'দের কাঁথ পান করিলে, পিত্ৃজ্বরঃ এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি, শ্রাস্তি, 

ক্লাস্তি, বমনবেগ ও অরুচি নিবারিত হয়। 

গুড় চ্যাদি ।__-গুলঞ, চিরাতা, বাল, বেণার মূলঃ অগুকু-কাঁ্ঠ, মতা, 

তেউড়ী, আবলকী, দ্রাক্ষা, বালা ও ক্ষেৎপাপড়া, ইহাদের কাথে মধু টস 

দিয়া পান করিলেঃ বিবিধ উপদ্রবযুক্ত পিন্তুজ্ঞর বিনষ্ট হয়। ৰ 

দ্রোক্ষাদি-কাথ |: ড্রাক্া, হরীতকী। মুতা। কট্কী, মৌদালমজ্জা জ্জা ও | 

ক্ষেৎপাপড়া, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে, পিত্তজর, :এবং মুখশোষ, ; 

প্রলাপ, অন্তদ্দাহ, গুচ্ছ, ভ্রম ও পিপাসা প্রভৃতি উপদ্রব নিকারিত হ্য়। ইহা ৰ 

রক্তপিন্ত রোগেও উপকারক । এই ক্কাথপানে বিরেচন হইয়া থাকে । ৃ 

দ্রাক্ষাদি-কষা য় ।--. দ্রাক্ষাঃ রক্তচন্দন, পর্মকাষ্ঠ, ঘুতা, কট্কী, গুলঞ্চ, । 
| আমলকী, বাক, বেণামুল, লোঁধ, ইন্দ্রষব, ক্ষেৎপাপ্ড়া, ফল্সা, প্রিয়ন্ু, দুরালভা, ৃ 

বাসক, বষ্টিমধু, পটোলপত্র, চিরাত। ও ধনে, এইসকল দ্রব্যের কাথ সেবনে | 

পিভ্জ্বর, রাহ, ভুষ, প্রলাপ, ভ্রম, ক্লান্তি, বমি, মৃচ্ছা, মুখশোষ, অরুচি, শ্বাস ূ 

শুঙ্ধা, বমনবেগ ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ূ 

লোখাদি ।--লোব্ছাঁল, নীলশু দী, গুলঞ্চ, পদ্যাকাণ্ঠ ও অনস্তমূল, ইহাদের ৰ 

কাঁথ, কিঞ্িৎ চিনিমিঅিত করিয়া সেবন করাইলে, পিত্তজনিত জবর বিনষ্ট হয়। 

র পটোলাঁদি ।---পিতৃজ্বরে দাহ ও পিপাস। শ্রবল থাকিলে, পটোলপত্র, র 

। বব, ধনে, ও বষ্টিমধুর কাথ পান করিতে দিবে। 
ূ ছুরালভাদি |--ছরালভা, ক্ষেৎপাঁপড়া, প্রিয়ঙ্ু, চিরাঁতা, বানক, ও 

ূ কটটকী, ইহাদের ক্কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জর, 

ূ ৪ গাঁঠ প্রশমিত হয়। 

1 রি সিভি রি শিস পপ আই প্লাস পপ আস পপ তি 



৬১ 
স্বরাধিকার--শ্লেম্সছ্বরে । ৩৩১ 

সসপসপিপীি পাপা শপ পাস ক 

ব্রায়মাণাদি ।--বলাডুমুর, যষ্টিমধু, পিপুলমূল, চিরাতা, মুত্তা, মৌলপুষ্প 

ও বহেড়া, এইসকলের কাঁথ চিনিমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, পিত্জ্বর | 

প্রশমিত হয় । 

ুঃস্পর্শাদি 1__-ছরালভা, বাদক, কট্কী, রেণুকা, প্রিয়ঙ্কু, ও চিরাত! 
এইসকল দ্রবোর ক্কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পাঁন করিলে, পিভৃজ্র নিবারিত 

হইয়! থাকে । 
ূ 
ৃ 
ূ শ্লেক্জ্বরে । 

পিপ্লল্যাদিগণ | _ পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শু ঠ, চিতা- 

মূল, চই, রেখুকা, ঘমাঁনী, শ্বেতসর্ষপ, হিং, বামুনহাটা, ইন্ত্রযব, আকৃনাশী, জীরা, | 

ঘোড়ানিদকল, মূর্বা, আতইচ, শি্ড়ঙ্গ, ও কটুকী, ইহানিগকে পিপ্লল্যাদিগণ 

কহে। ইহা সেবন করিলে, স্রেম্মজনিত জর বিনষ্ট হয়) এবং কফ, প্রতিষ্ঠায়, 
বাযুবিকাঁর, অরুচি, গুল্ম ও শুল প্রশমিত হয়। ৰ 

মাতুলুঙ্গশিফাদ্য _ ছোঁলঙ্গনেবুর মূল, শুঠ, ব্রাহ্গী, ও পিপুলমূল, ূ 

ইহাদের কাঁথে ববক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ্বরে দৌষের পরিপাক 

হইয়া থাকে । 

'আমলক্যাদি ।-_-*দলকী, হ্রীতকী, পিপুল, ও চিতামূল, ইহাদের 
কাথ পান করিলে, কফজরে দোষের পরিপাক হয় । ইহা পাচটক ও মলভেদক। 

কটুকাদ |--কট্্কী, চিতামুল, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, 

ইন্দ্রযব, মূর্ব!, ও পটোলপত্র, ইহাদের ক্কাথে মরিচচর্ণ ও অধিকপরিমাণে মধু 

প্রক্ষেপ পিয়া পান করিলে, কফজর বিনষ্ট হয়। কোঁন কোন গ্রন্থকারের মতে 

কট্কী হইতে বচ পর্যন্ত একটা বোগ, এবং কুড় হইতে পটোলপত্র পর্য্যন্ত ৃ 

দ্বিতীর ষোগ। 

নিন্বাদি |__নিমছাল, শুঠ, গুলঞ্চ, দেবদারু, শী, চিরাতা, কুড, 
পিপুল, ও বৃহতী ইহাদের কাঁথ কফঅরনাশক। 

মরিচাদি |--মরিচ, পিপুলমুল, শুঁঠ, কষ্ণজীরা, পিপুল, চিতামূল, 

কটুফল, কুড়, মুতা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কীকৃড়াশৃঙ্গী, যমানী, | 

টা তর 

পি 

আপস পপ পপ পপ পা. পপ 



বিনষ্ট হয়। 

ভূনিন্বাদি |__চিরাতা, নিমছাল, পিপুল, শঠী, শুঠ, শতমূলী, গুলঞচ, 

ও বৃহতী, ইহাদের কাথ সেবনে কফজর প্রশমিত হয়। 

কটুত্রিকাছ _শুঠ, পিপুল, মরিচ, নাগকেশর, হরিদ্রা, কটুকী ও 

ইন্দ্রধব, ইহাদের কাথ কফজ্বরনাশক | 

মুস্তাদ্য পাচন । -- মুতা, ইন্দ্রযব, আমলকী, হরীতিকী, বহেড়া, কটুকী, 

ফল্সা, ইহাদের কাথ পান করিলে কফজবর বিনষ্ট হয়। 
ভ্রিফলা্দ ।-- আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পটোঁলপত্রঃ বাসক, গুলঞ্চ, 

কটকী ও বচ, অথবা দশমূল ও বাসক, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান 

করিলে, কফজ্বর নিবারিত হয়। 

তিক্তা্দি ।-কটকী, নিম, আতইচ, শুঁঠ, পিপুল» মরিচ ও ইন্দ্রযব, 

ইহাদের ক্কাথ পাঁন করিলে, কফজবর এবং হিক্কা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবসমূহ 
প্রশমিত হয়। 

নিদিপ্ধিকাদি ।-_কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল ও শুঠ, ইহাদের কাথ 

পান করিলে, কফজর ; এবং শ্বাস, কাঁস, শুল, অগ্নিমান্দ্য ও উদরের কুপিত বায়ু 

প্রশমিত হয়। 

কট্ফলাদি লেহ ।-_কট্ফল, কুড়, কীক্ড়াশৃঙ্গী, ঘমানী, কৃষ্ণজীরা, 

শুঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেকের চর্ণ সমভাগ, একত্র মধু অথবা আদার রসের 

সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, ককজ্বর এবং শ্বাস, কাস, বমন, অরুচি ও 
ও বায়ুর প্রকোপ প্রশমিত হয়। 

সপ টি উউউিউউউউউউউউউউউউিউউউউটিসিউ টিটি নিট উট ০০০৩ 

১ এতে 

বাত-পিত্তভ্বরে 
নবাঙ্গ |__শ১, গুলঞ্চ, মুতা, চিরাতাঃ শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্ট 

কারী ও গোক্ষুর, ইহাদের ক্বাথ সেবনে বাঁত-পিত্তঙ্গর আশু নষ্ট হয়। 

পঞ্চভদ্র | -- গুলপ ক্ষেৎপাপড়া, মৃতা, চিরাতা ও শুঠ, ইহাদের কাথ 

বাত-পত্তজ্বরে গ্রাশস্ত। 

৪. -_______ঁললাঁর্্্ 

লিউ 
৩৩২ কবিরাজি-শিক্ষা | ন্ 

ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফজ্বর ও তাহার বিবিধ উপদ্রব 

পপ পাস স্পা তত পপ- প .- স- পসপ সপ অসা 

-ণিও 



এরর এরর ধরার 

7১ | 

স্বরা।ধকা।র--বাতাপভভহ্তররে | ৩৩৩ 

ভ্রিফলাঁদ | ত্রিকল1, শিসুলমূল, রাঙ্না, মৌদালের মজ্জ। ও বাসক- 

ছাল, ইহাদের ক্কাথ বাতপিত্ত-জরনাশক। | 

নিদিগ্ধিকাদি |-_কণ্টকারী, বেড়েলা, রাক্সা, বলাডুমুর, গুলঞ্চ ও ৰ 

মহুরকলায় (কাহারও মতে শ্টামীলতা ", ইহাদের কাথ সেবনে বাত-পিভ্তজব ; 

প্রশমিত হয় । ূ 

কিরাততিক্তা্দি |___চিরাঁতা, গুলঞ্চ দ্রাক্ষা, আমলকী ও শঠী, 
ইহাদের কাথে পুরাতন-গুড় প্রক্ষেপ দিয়া, পান করিলে, বাঁত-পিত্তজনিত জর 

বিনষ্ট হইয়! থাকে। ৰ 

মুস্তাদি ।___মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, নীগণ্ু'দী, চিরাতা) বেণামূল ও রক্ত- 
চন্দন, ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাত-পিত্তজ জর 
নিবারিত হয় । ৰ 

কিরাতাদি ।__চিপ্রাতা, আমলকী, শঠী, কিস্মিস্ পিপুল শুঠ ও; 

গুলধ ইহাদের ক্কাথ শীতল করিয়া, পুরাতন গুড়সহ সেবন করিলে, বাত-পিত্ত- : 

জ্বর উপশমিত হয়। ৃ 

আরথধদি !--সোৌদাল-মজ্জা, মুতাঃ যষ্টিমধু, বেণার মুল, হরীতকী, 

হরিদ্রা, দারুহরিদা, পটোলপত্র, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কটুকী, ইহাদের কাথ 

বাত-পিত্তনাশক। 

ঘনচন্দনাদি |__মুতা, রক্তচন্দন, ক্ষেপাপড়া, কটূকী, বেণার মূল, 

পটোলপত্র ও বালা, ইহাদের কাথ নীতল করিয়া চিনির সহিত পান করিলে, জ্বর, 

পিতৃ, দাহ, তষ্!, বমি ও অরুচি নিবারিত হয়। 

মধুকাদি হিম ।-_বষ্টিঘধু, অন্তমূল, শ্যামালতা, কিস্মিস্ং রক্তচন্দন, 
নীলগু'দী, গান্তারী, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, পন্মকেশর, 

ফল্সাফল ও মুণাল, এইপক্ল দ্রব্য মিলিত ২ ছুই তোল৷, ১২ বার তোলা 

পরিষ্কার জলে রাত্রিতে ভিজাইক্জা রাখিবে, এবং প্রাতঃকালে সেই জল ছণাকিয়। 

লইবে ; তৎপরে তাহাতে মধু, খইচুর্ণ, ও চিনি প্রক্ষেপ দিক্। সেবন করাইলে, 

পিত্বঞ্নিত তৃষণ) বমি ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব শীঘ্রই প্রশমিত হয়। 

সপ পপি সপ শপ শশসপীশিস 

সপ সপ ও বস ক্স ০৭ এপ নী পা 

০ 



জি কবিরাজি-শিক্ষা। 

বাতশ্লেমভবরে। 
আবরথধাদি ।__-সোদাঁলের মজ্জা, পিপুলমূল, মুতা, কট্্কী ও হরীতকী, 

ইহীদের কাথ পাঁন করিলে, অপকদোষ ও বেদনাধুক্ত বাতশ্লেম্মজর প্রশমিত হয়। 

ইহ। অগ্নিবর্ধক ও দোষপাচক। 
দ্শমুলী-কষাঁয় |__বাতশ্রেম্মজ্বরে দোষের সম্যক পরিপাঁকের জন্য দ্রশ- 

মূলের কাঁথে পিপুলচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! পান করিবে। 
পটোলাদি ।__-পটোলপত্র, শুঠ, যব ও পিপুল, ইহাদের ক্কাথ পান 

করিলে, বাঁতশ্রেম্স-জ্বর১ এবং তৃষণ, গাত্রবেদন।, শ্বাস কাঁস, অরুচি ও মলবদ্ধতা 

নিঝারি৩ হয়। ইহা দোষের পাচক এবং অগ্নির বুদ্ধিকাঁরক। 

গুড় চাঁদি |-__গুলঞ্চ, নিমছাঁ, ধনে, পন্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের 

কাঁথ সেখন করিলে, বাতশ্রৈম্মিক জ্বর প্রশমিত হয়; এবং অরুচি, সদ্দি, পিপাসা 

সপে পিপিপি আপি 

পপ ০ আও ৮ পরা পা | পিপল ও এ রর এন ৯ থা পর রশ পক ০৯০০ 

ও দাহ নিবারিত হয় 

দার্বনাদি ।--দেব্দারু, ক্ষেতপাপভা, বাসুনভাটা, মু, বচ, ধানে কট্ফল, | 
৭ ১ সম পাস পা অপ কালা ওত 

সপ 

৬. পাশ 

ৃ হরীতকী, শু'ঠ ও ন।টাকবঞ, হহাদের কাথে হিন্ু ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান ৰ 

ৰ 

। 

1 করিলে, বাতঞ্লেএজর, এবং ঘুখশোধ- মলবদ্ধতাও শ্বাস। কাস ৪ মৃথপ্রসেক । 

1 নিবারিত তয়। | 

ূ পুত [দি 1--এুতা, ক্ষে২পীপড়া, শু ও দুরালভাঃ ইহাদের ক1৭ সেবনে 

ৃ বাশ্রেক্সজ্র) এবং অক্ুচি, দাহ ও মুখশোঁষ প্রভৃতি নিবাৰি ত হ্য়। 
265 28 ৮25 রঃ 

| নিহ্বাদি |_-নিদছাল, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, কট্ফল, কটুকা ও বড, 
সি 

ৰ , ইহাদের ক্কাথ সেবনে বাতশ্লেপ্স-জর» এবং পর্বভেদ, শিরঃশুল। কাস ও অরুচির 

সপ ০ সপপস্পপ পপ | পি পি পাপ শীট শিপ উতীক্ পা সত 

' উপশম হইয়া থাকে। 

০১/ ৃ ৯, 

প্র আপ 



স্ব বক নিশি গুওকআজ্বরে | ৩৩৫ 

পিত্ৃশ্রেম্ভ্বরে | 
গুড় চ্যাদি /--গুলঞ্চ, নিমছাঁল, ধনে, পন্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের 

কাথ সেবন করিলে, সকলপ্রকার জরের অপক্কদোষ, হৃল্লাস, অরুচি, বমি, পিপাস! 

ও দাহ নিবারিত হয়। 

চাতুর্ভদ্রেক ।-__ চিরাতা, স্তঠ, মুত ও গুলঞ্চ ইহাদের কাথ পিত্শ্েম্- 

জরে শ্রেম্সার আধিক্য থাকিলে, প্রয়োগ করিবে। 

পাঠাসপ্তক ।-_আকনাদি, বালা, বেণামূল, চিরাতা, শঠ, বুতা ও 
গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ পিত্ৃশ্রেক্মজনিত জরে পিভ্তের আধিক্য থাকিলে, 

করিবে । 

পটোলাপ্দ ।__পটোলপন্র, রক্তচন্দন, মূর্বা, কট্কী, আকনাদি 

গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, পিস্তশ্লেক্স অর এবং অরুচি, বদি, কণ্ড, ও 

বিষদোধ নিবারিত হয়। | 

অস্ভভাঙষ্টক 1-- গুপঞ্চ, নিমছাল, ইন্্বব, পট্ো৷ালপত, কটকী, শুঠ, 
রক্তচন্দন ও ধুতা, ইহাদের ক্কাথে পিপুলচুর্ণ প্রক্মেপ দিয়া সেবন করিলে, পিভ- 
শ্রেক্সজ জ্বর বিনষ্ট হয়; এবং তঙ্জনিত বমন, অক্ষচি, ভমপ, বমনবেগ 'ও দাভ 

প্রশমিত হয় । 
পঞ্চতিক্ত |-_কণ্টকারী, গুলধচঃ শুঠ, টিরাভা ও কুড়, এই পঞ্চতিক্তের 

ক্লাথ সেবন করিলে, অষ্টবিধ জ্বর নু হয়। 
কণ্টকাব্যাদি ।--কণ্ট কারী, গুগঞ্চ, বাদুনহাটা, শঠ, ইন্দ্র) ভ্ুরী- 

ভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুতা, পটোল্পত্র ও কটুকী, ইস্তাদের কাথ পান কৰিলে, 

নিক এবং দাঁহ, তৃষ্ণা, বমি, অরুচি, কাস, হপরে বেদনা € পার্থবেদনাব । 
শান্তি হয়। | 

পটোলারি |-_-পটোলপত্র, নিমছাল, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া | 

যষ্টিমধু ও বেড়েলা, ইহাদের ক্াখ পিত্রশ্রেম্মজর-নিবারক | র 

পটোলাদি |-__ পটোলপত্র, নিমছাঁল, আমলকী; হ্রীতকী, বহেড়া, ূ 

যষ্টিমধু ও বেড়েলা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, পিত্ত-শ্নেক্মজ জর এবং দাহ, 

স্পা পাশ এপি ২২০ পপি পা কাট, এপ পপ 

প্রয়োগ 

_ পিপি তিস্পীপপী শি শশা শশী শশী 

তে 

২ 
ধ 

পিপাসা ও বমির উপশম হয়। 

ৃ 
টৈ রিনি 



৮ ৩৩৬ কবিরাজি-শিক্ষা। 

নবজ্বরের ওষধ। 
জ্বরান্কুশ ।-_পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাগ, হিঙ্ুল ৩ তিনভাগ, 

| শম়পালবীজ ৪ চারিভাঁগ,__এই সমুদয় দ্রব্য, দস্তীমুূলের কাথসহ মর্দন করিয়।, 

| ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । অনুপান-চিনির জল। ইহা নবজ্বরনাঁশক। 

|. স্বচ্ছন্দভৈরব |__পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জায়ফল ও পিপুল, সমভাগে 
| জলসহ মর্দিন করিয়া, অর্দরতি পরিণাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান-- 
আদার রস, £পাণের রস ও মধু। জমভাঁগ তাত্রভম্ম ও মিঠাবিষ, একত্র ধুতুরার 
ূ রসে শতবার ভাবনা দিয়া, :অদ্ধরৃতি পরিমাণে বটিক। করিলে, তাহাকেও শ্বচ্ছন্দ- 

| ভৈরব বলা যাঁয়। এই ওঁষধধ আদার রস ও সৈন্ধবলবণমহ সেবন করিলে, নবজর 

ৃ ও সন্গিপা্জর উপশমিত হয়। 

হিঙ্গুলেশ্বর ।--পিপুল, হি্থুল ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক সমভাঁগ জলসহ 

ূ মর্দন পুর্ববক, অর্ধরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্ত৩ করিবে। ইহা মধুর সহিত সেবন 

| করিলে, বাতিকজ্বর উপশমিত হয়। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ২ ছুইরতি পরিমাণে 

বটিক। করিবার বিধান উপদিষ্ট আছে । 

অগ্রিকুমার রস |-__মরিচ ২ ছুইমাষা, বচ ২ ছইমাষাঁ, কুড় ২ ছুইমাষা 

ও মিঠাবিষ ৮ আট মাষা, আদার রূদসহ পেষণ করিয়া, ১ একরতি-প্রমাঁণ বটিক। 

প্রস্তুত করিবে। অন্ুপান-_ আমজরের প্রথমাবস্থায় শুহ্ীচুর্ণ ও মধু; কফজরে 
_আদার রস বা নিসিন্দবীপত্রের রস ; পীনস ও প্রতিশ্যা রোগে _আদার রস ঃ 

অগ্নিমান্দ্যে-_লবণচুর্ণ ; শোথে দশমুলের কথ) আমাঁতিসারে ধনে ও শুষ্ঠীর 

কাথ, পক্কাতিসারে কুড়চির কাথ ও মধু) গ্রহণীরোগে-_ শু এচুর্ণ ; সন্িপাত-জরের 

প্রথমাঁবস্থায়_-পিপুলচুর্ণ ও আর রস, কাসে কণ্টকাঁরীর রস; এবং শ্বাসে_ 
সর্ষপতৈল ও পুরাতন গুড়। ছুইটা বটিকা সেবনেই রোগী স্বাস্থ্যপ্রাণ্তড হয়। 

সকল রোগেই আমদোঁষ শাস্তির জন্ত এই ওষধ প্রয়োজ্য । ইহাদ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি 

হয়, এই জন্ত ইহার নাম অগ্রিকুমার-রস। 

উ্সৃত্যুঞ্জয়রস |-_মিঠাবিষ ১ একভাগ, মরিচ ১ একভাগ, পিপুল 

১ একভাগ, বনজীরা ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার খই ১ এক 

বা শপ পর্ব এস ৬, ০২»... 

ভাগ, হিঙ্গুল ২ ছুইভাগ ) ( এস্থলে হিস্গুলে ভামীরের রসের ভাবন| দিয়! লইতে |. 

চট -গি 
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হইবে ) কিংবা যদি ইহাতে ১ একভাগ পারদ মিশ্রিত কর! যায়, তাহ! হইঙ্লে 

হিস্ুলের আবশ্ঠকতা নাই ; বিষও গোমৃত্রে ভিজাইয়া রৌদ্রে গু করিয়! লইবে।) 
একত্র আদার রসসহ উত্তমরূপে মর্দন করিয়া মুগ-প্রমাণ বটিকা! করিবে । ইহার 

অন্ুপান সাধারণতঃ মধু ; এবং বাতজজরে দধির মাত; সন্গিপাতে আদার রস; 

অজীর্ণজনিতজ্বরে জামীরের রস) বিষমজ্বরে কৃষ্ণজজীরার চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। 

ইহার পূর্ণমাত্রা। ৪ চারি বটা; কিন্তু বৃদ্ধ, বালক ও অতিক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে ১ এক 

ব্টী। যদি কফের আধিক্য না থাকে, এবং রোগী ক্ষীণ না হয়, তাহ। হইলে 

ডাবের জল ও চিনিসহ সেধন বিধেয় ) ততন্বারা বাতপৈত্তিক দাহ নিবারিত হয়। 

সর্ব বাঞ্কুশ বটা | পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া, তাহার কজ্জলী 

প্রস্তুত করিয়া লইবে ) তৎপরে মরিচ, শুঠ, পিপুল, দাঁরুচিনি, জয়পাল, কুড়, 

চিরাতা ও মুতা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, পারদের সমভাগে গ্রহণ পূর্বক একত্র 

নিশ্রিত কারয়া, নাসন্দাপাঁতাঁর রসে, ভাবন। দির! ১ একরতি প্রমাণ বটিক! 

করিবে । এই ব্টী সেবনান্তে বন্ত্াদিদ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করিয়। দিবে। ইহা 

সেবনে অষ্টবিধজর, প্রাকৃত ও বৈকৃত জর, বিষমজ্বর প্রভৃতি সর্বপ্রকার 

জর নিবারিত হয়। 

চণ্ডেশ্বর ।-_-পারধ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও তাত্র এই কয়েকটা দ্রব্য সমভাগে 

লইয়া, একপ্রহরকাল মর্দন করিবে) পরে আদার রসে ৭ সাতবার ও নিসিন্দা- 

ৃ পত্রের রসে ৭ সাতবার ভাবনা! দিয়া মর্দন পূর্ধবক, ১ রতিংপ্রমীণ বটিকা করিবে। 

স্পা শী শেপেীপিী পপি পস্পপাি সপ পপ পপ সপ 

চা স্পা এপ 

৯১১ ০১ 

অনুপাঁন__আঁদার রস। ইহাদ্বার! সর্বপ্রকার জর আশু নিবারিত হয়। 

চন্দরশেখর রন | পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাঁগ, সোহাগার 

| খই ২ ছুইভ্াগ, মরিচ ২ ছুইভাগ ও সর্বসমান চিনি অথব৷ মনঃশিলা একত্র 

| মিশ্রিত করিবে। রসেন্্নারসংগ্রহে পারদাঁদি চারিটী পদার্থ সমভাঁগে লইবার 

উপদেশ দেখিতে পাওগা। যায়। পরে রোহিতমতস্তের পিতে তিনদিন ভাবনা দিয়] 

মর্দন করিবে, এবং ২ ছুইরি-প্রমাণ. বটিকা করিবে । অনুপান--আদার রস। 

ওঁধধ সেবনের পরে শীতলজল পান করাইবে। ইহা সেবনে অত্র পিতশ্লেম্স- 

জ্বর তিনদিবসের মধ্যে নিবারিত হইয়া থাকে । 

বৈগ্যনাথবটী ।-_পারদ ॥* অগ্চতোলা ও গন্ধক ॥* অর্ধতোলা, উত্তম- 

রূপে মর্দন করিয়া কজ্জগী করিবে; অনন্তর কট্কীচুর্ণ ২ ছুইতোলা ' তাহার 

সী. _______' ______ঁঁা 
( ২২ ) 

ূ 

ডি রিভিউর 

্ সস আস পপ পপ 



সী আস 
সা পপ 

নি কবিরাজি-শিক্ষা । টি 
সহিত মিশ্রিত করিয়া, উচ্ছেপাতার রসে অথব। ত্রিফললার কাথে তিনবার ভাবনা 

দিয়া মটর-প্রমাণ বটিকা করিবে। অন্ুপাঁন_-পাঁণের রস, কিংবা! উচ্ছে-পাতার 

রস ও ঈষদুষ্চ জল । রোগীর রোগের বলাবল বিবেচন! করিয়, ১ একটা হইতে 

৩ তিনটা পথ্যন্ত টিক! সেবনের ব্যবস্থা করিবে। ইহাদ্বারা নবজ্জর, অরুচি, পাওু 

ও শোথ নিবারিত হয়। [ 

নবজ্বরেভ-সিংহ | _-পারদ, গন্ধক, লৌহ, তা, সীসা, মরিচ, পিপুল, 
ও শ$, প্রত্যেক সমভাঁগ এবং মিঠাবিষ অর্দভাগ, (কেহ কেহ বলেন, সমষ্টির 

অর্ধেক বিষ) একত্র জলসহ ২ ছুইদ্দিন মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি প্রমাণ বটিক। 

কৰরিবে। অন্ুপান আদার রস। ইহাদ্বারা ঘোরতর নবজর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট 

হয়। ইহ] বাঁলকদ্িগের স্ুখবিরেচক ওষধ। 

মৃত্যুঞ্জয় রস | পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাগ, সোহাগার খই 

৪ চারিভাগ, মিঠাবিষ ৮ আটভাগ, ধুতুরাবীজ ১৬ যোলভাগ এবং ত্রিকটু 

মিশ্রিত ৩২ বন্রিশভাঁগ, এইসমুদায় ধুভরার মূলের রসসহ একদ্র মদ্রিন করি; 

মাষকলায়প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সকলপ্রকাঁর জ্বর উপশমিত 

হয় । ডাবের জল ও চিনিদ্হ এই রস সেবনে বাতপৈভ্ভিক জর, মপুসহ সেবন 
করিলে শ্শৈপ্মিক জর, এবং "আদার রসের সহিত মেবন করিলে সন্নিগাত জর 

নিবারিত হর । 

গ্রচণ্ডেশ্বর রন |--বিষ, পারদ ও গন্ধক সনভাগে লইর।, ছুইপ্রহরকাল 

ূ মর্দিনপূর্বক তাহাতে নিসিন্দাপর্ধের রসের ২১ একুশবাঁর ভাঁবন। দিবে । পরে 

তিল প্রমাণ ঝটিকা প্রস্তৃত করিবে । অগ্ুপাঁন-আদার রস। ইহা নবক্দবের 
উংকুষ্ট উধধ । এই উুধধ সেবনে অতিরিক্ত গরমবোঁধ হলে, দস্তকে তৈল মর্দন 

করিবে, অথবা ঘোল পান করিতে দিবে । 

ত্রিপুরভৈরব রস |-_-বিষ ১ একভাগ, সোহাগ! ছুইভাগ, গন্ধক ৩ তিন 
ভাগ, তাম্ন অথবা হিস্থুল ৪ চারিভাগ, এবং দস্তীবীজ ৫ পাঁচভাগ, এই সমুদায় 
দন্টার কাথনহ একপ্রহর কাল মর্দন করিরা ৩ তিনরতি-প্রমাণ বটিক! 

প্রস্তত করিবে। অন্ুপান--আদাঁর রস ; অথবা শুঁঠ, গিপুল, বা মরিচের ক্কাঁথ, 
এবং চিনি। ইহার! নবজবর, মন্দাগ্রি, আমবাঁত, শোথ, ঝিষ্টস্ত, অর্শঃ ও ক্রিমি 
নিবারিত হয়। 

সপ পপি শপ পি 

স্পা সীট পা পি? শপীপীপ্পীপপসসপ ৭ পািসপীিসসসস ীস্পীসস 

পেশি স্রা্পেস্পেস শীলা পপি | এ পাপী পাশাপাশি পাপ পি পাপে িপাশ্পি িস্পিশাীসশ সপ পিস্পী পিসি 

টা ৬৮:৩০ সস পপ হি এ এ8৭ 
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লীতারি রদ ।-__পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সৌহাগার খই 

১ একভাগ, জরপালবাঁজ ২ ছুইভাগঃ সৈন্ধবলবণ ১ একভাগ, মরিচ ১ একভাগ, 

কডুলছালভস্ম ১ একভাগ ও মিঠাবিষ্ব ১ একভাগ, ( কাহারও মতে তাম ১ এক 

ভাগ দ্বিবার উপদেশ আছে); এইসমস্ত দ্রব্য একত্র জন্বীর-রসসহ মর্দন করিয়া” 

দুইরতি-প্রমাণ বটিকা কবিবে। ন্ুপাঁন-_-গরম জল। ইহা বাতশ্নেম্-ছরের 

ও গীতজবের উতৎ্কষ্ট উধ : 

কফকেতু 1- শঙ্খ ভম্ম। শুঠ, পিপুল, মরিচ ও সোহাগার খই, প্রত্যেক 

এক এক ভাগ, এবং মিঠানিৰ € পাঁচভাগ, একত্রিত এইসমুদরায়ে আদার রসেন্ 

৩ তিনবার ভাবন। দিয়া ও অদ্দন করিঘা, ৯ একরতি-প্রথাণ বটিক! প্রপ্তত 

করিবে। অনুপাঁন'_আাদার বস। ঠা গেবন করিলে, ককজনিত ক্রোধ, 

লীলা শপ পপপপপসসসপী না আপা ০০ শী আপা 

০ পাপ আল সস জা শাপলা ও ০৭ চাপা পা সি 

এ 

শিরোরোগ, বদ্ধকফ ও দরুণ সন্মিপাত নিবারিত হয়। 

মতান্তরে আর একপ্রকাণ ক্ষকেহ দেখিতে পাওবা যাঁদ। যথা পোহাগার 

খই) শঙ্ঘভন্ম ও মিঠাঁনিষ, সমুপান পমভাগ 5 একএ নিশ্রিভ করির। এবং ন্মাদার 

রসে ৩ তিনবার ভাবনা দিঘা ১ একরতি-প্রনাণ বটিকা করিনে। অ্শান_ 

আঁদার রস। শ্বাস, কাস, পীনদ, শিবোরোগ ও গলরোগ প্রস্থতি কষননিত 

রোৌগসমছে এই ওউষধ বিশেন পনাবক । 

প্রতীপমার্তগুরস :-খ্ঠাবিষ ১ একভাগ, হিদ্ধল ১ একভাগ, জঙ্- 
আপা পাপী শা শশী পপি পিসি পপি পাশ পিপি পপি পিসপপ পপ ৮ পপি পোপ 

পাল ১ একভাগ ও সোাগা ১ একভাগ, একল জবেব সভিত মর্দন কীনা ১ 

একরতি-প্রমাণ বকা করিনে। হহ। সেবন বিলে, নরকের আও বনষ্ট 

হইয়া থাকে । 

 জ্বরকেশরা | পাবদা গর, িঠাবিষ, শ্রুতি, পিপুল, হরী তব, আম- 
চি হযরত” 

লকী, বহেড়া ও জয়পালবীজ, প্রতোক সমভাগ ; একল ভূঙ্গরাজের রসসম 

মর্দন করিয়।, ১ একরতিমাত্রায বঁটিকা প্রস্ত5 করিবে । শিশুদিগের মাতা ১ 

ূ একসর্ষপ। পিত্তজরে চিনি, সন্নিপাতজ্ৰরে মরিচ, এবং দাহজ্বে পিপুস ৪ গাঁল।র 

ূ কাঁথসহ, বিরেচনের জন্য ইভা প্রয়োগ করিতে হয়। সাধারণতঃ হা কেবল ৃ 

গরমজলসহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 

পরীজ্বরমুরারি | _. হি্ুল, মিঠাবিষ, শঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খই) 

] শুঠ ও হ্রীতকী» প্রত্যেক সমভাঁগ এবং সর্বসমষ্টির সমান জয়পালবীজের 

তি ঠ 
৮৯ ঠি 
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চর্ণ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, মটরপ্রমাণ বটিকা! প্রস্তুত করিবে। বিরেচনের ূ 

জন্ত আদার রসসহ ইহ! প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 

রসমঙ্গলোক্ত জ্বরমুরারি ।__শোধিত পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও হিজল? 

_ প্রত্যেক ২ ছুইতোলা, লবঙ্গ ১ একতোলা, মরিচ ৮ আটতোলা) শোধিত 

ধুতূরাঁবীজ ১৬ যোলতোলা, (কেহ কেহ ধুতৃরাবীজের পরিবর্তে জয়পালবীজ 
প্রয়োগ করেন) ও তেউড়ীমূল ২ ছুইতোলা; এইনকল দ্রব্যের রণ করিয়া, 

তাহাতে সাতবার দস্তীর কাথের ভাবনা! দ্িবে। পরে ১ একরতি-প্রমাণ বটিক। 
প্রস্তত করিয়া, উপযুক্ত অনুপানের সহিত তাহা প্রয়োগ করিলে, সর্বপ্রকার জর, 

বিটন্ত, সর্বাজ-বেদনা, গুল, শোথ, কাস, অস্পিত্ত ও আমবাত প্রভৃতি রোগের 

শাস্তি হয়। 

তরুণজ্বরারি ।-- পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও জলপাল, প্রত্যেক দ্রব্য 
সমভাগ, একত্র ঘ্ৃতকুমীরীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি-প্রমাণ বটিক। 

প্রস্তুত করিবে । অনুপান- চিনির জল । অবিচ্ছিন্নজ্বরে জরত্যাগের জন্য জ্বরের 

পঞ্চম, ষষ্ঠ, অথবা সপ্তম দিবসে এই ওষধ প্রয়োগ করিবে । ইহা সেবনে 

বিবেচন হইলে, জরত্যাগের পরে পটোল ও মুগের যুষ এবং অন্নপধ্য ব্যবস্থা 

কারিতে হইবে। 

শীতভন্ভ্রী-রস ।-_-পারদ, গন্ধক, হিঙ্ুল ও জয়পাঁলবীজের চূর্ণ, ইহাদের 
প্রত্যেক সমভাঁগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ৩ তিনবার দত্তীমুলের ককাথের ভাবন! দিয়া, ২ 

দ্ুইরতি-পরিমাণে বটিক। প্রস্তত করিবে । এই ওষধ আদার রসের সহিত প্রয়োগ 

ক রয়া, লীতলজল, ইক্ষুরস, অথবা মুগের যুষ অন্পূপান করিবার ব্যবস্থা করিবে া 
মহাঘোর নবজরও এই ওষধ সেবনে উপশমিত হইয়। থাকে । 

নবজ্বরারি-রস ।--পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাঁগ, মিঠাবিষ ৩ 

তিনভাগ, স্বর্ণক্সীরী ৪ চারিভাগ ও জয়পাঁলবীজ ৫ পাঁচভাগ, এইপকল দ্রব্য 

একত্র নেবুর রসের সহিত মর্দন করিয়া, বিড়ঙ্গের মত পরিমাণে বটিক করিবে। 
আদার রসের সহিত ইহ! সেবন করিলে, সর্বপ্রকার নৃতন, পুরাতন ও বিষমজর 
বিনষ্ট হয়। 

নবজ্বরহর-বটী |-_পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, শু, পিপুজ১ মরিচ, হী- 
তকী, বহেড়া, আমলকী. এবং শোধিত দস্তীবীজ-চুর্ণ, এইলমন্ত দ্রব্য সমভাগে 

চট ৮ 
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| চূর্ণ করিয়া, দ্রোণপুষ্পীর ( ঘলঘসিয়ার ) রসের সহিত মর্দন করিবে ) পরে তাহা 
পুটপাকে দগ্ধ করিয়া, মাষকলায়ের ন্যাঁয় বটিক! করিবে। এই ওঁষধ নবজরে 

প্রয়োগ করিতে হয়। 

সর্ববাঙ্স্ুন্দর ।--_ পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, জয়পাঁল, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, 

আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও সোহাগার খই, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, 
জলের সহিত একত্র মর্দনপূর্ববক ৩ তিনরতি পরিমাঁণে বটিকা৷ প্রস্তুত করিবে। 
ইহাদবারা সর্ধপ্রকার জর, আমবাত, শ্বাস, কাস ও অগ্নিমান্দ্য গ্রভৃতি রোগ 

প্রশমিত হয়। 

রত্বগিরি রন |- পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, তাম্্র ১ এক- 

ভাগ, অভ্র ১ একভাগ, স্বর্ণ ১ একভাগ» লৌহ ২ অদ্ধভাগ ও বৈক্রান্ত $ সিকি- 

ভাগ, এইসকল দ্রব্য ভূঙ্গরাজ-রসের সহিত মর্দন করিয়া, পর্পটার স্যার পাঁক 

করিবে; সেই পঞ্নটা চূর্ণ করিয়া, তাঁহাঁতে ক্রমে ক্রমে শজিনা, বাঁক, নিসিন্দা, 
বচ, চিতামূল, ভঙ্গরাজ, ভূ-কদন্ব ( মুগ্ডিরী ), কণ্টকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকপুষ্প, 
ব্রাঙ্গীশাক, চিরাতা ও ঘ্বৃতকুমারী, এইমকল পদার্থের রসের বা কাথের 

৩ তিনবার করিয়া! ভাবনা দিবে। তৎ্পরে মুষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, বাঁলুকাযত্রে 

লঘুপুটে তাহা পাক করিতে হইবে। এই ওুষধ ২ ছুইরতি মাত্রায় মধু ও পিপুলচুর্ণ 
এবং ধনের কাথ প্রভৃতি 'অন্ূপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, অতি সত্বর নবজ্র 

নিবারিত হয়। 

জয়াবটা ।--মিঠাবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুতী, হরিদ্রা ও বিড়ঙ্গ, 

এইসকল ড্রবা সমভাগে লইয়া, একত্র, ছাগমুত্রের স্িত মর্দন করিবে এবং চণক- 

প্রমাণ বটিক। করিবে। এই ওষধ, পিতুজরে--ছৃপ্চের সহিত, সন্গিপাত-জরে_- 

মধু ও মরিচের গুঁড়ার সহিত, বিষমজরে-_-দ্বৃতিব সহিত, শীতবরে- গোমুয়ের 
সহিত, রক্তপিভ-জরে-_রক্তচন্দনের কাথসহ, অন্তান্য জরে-_মধু ও ত্রিকটুচূ্ণের 
সহিত, কাসরোগে-_মধুর সহিত এবং পাওুরোগে-_ঢুগ্ধের সহিত, এইক্সপ ভিন্ন 

ভিন্ন অন্ুপানের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। 

জয়ন্তী বটিক1.।--মিঠাবিষ, আকনাদী, অশ্বগন্ধা, বচ, তালীশপত্র, 

মরিচ, পিপুল ও নিমপাতা, এইসমন্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রের সহিত 
মর্দন করিবে এবং জয়াবটার স্তায় ছোলার পরিমাণে বটিকা করিবে। , এই 

পু 4 
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ওষধও জদ্দাবটার হ্যায় ভিন্ন ভিন্ন অন্ুপানের সহিত ভিন্ন ভিন্ন রোগে প্রয়োগ 

করিতে হয়। 

স্বরধূমকেতু |--পারদ? গন্ধাকঃ [হঙ্গুল ও সমুদ্রফেন, প্রত্যেক সমান- 

ভাগ, আদার রসের সহিত একত্র তিন দিন মর্দন করিয়া) ২ ছুইরতি মাত্রায় ূ 

বটিকা করিবে । ইহা নবজরে বিশেষ উপকারক । 

ভরামরন ।- পারদ, গন্কক ও মরিচ, প্রত্যেক সমভাঁগ এবং সর্বব- 

সনির সমান জয়পাঁপবীজ, একত্র ১ একগ্রহদকাঁণ ধস্তীর কাথের সহিত মর্দন 

কক্ষ!) ২ ছুইরন্তি-পরিমাণে বটিকা করিবে! এই ওষধ সেবন করিলে, আমজর, 

শুল, বি১ম্ত ও বাধুবিকৃতি নিবারিত হয়। 

১৫ উদকমণ্জীপা 1--পারদঃ গন্ধক, দোহাগাব খই, ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য 

দমভাগ এবং সর্বসমাষ্টর সমান গিঠাবিষ, সমুদার় একল্র রোভিতমৎস্যের পিত্ডের 

সঠিত' মর্দন কাঁরয়া এবং তিনদিন তাহাতে রোহিত পিভ্ডের ভাবনা দিয়া, ২ দুই- 

রি গারমাণে বর্টিক! করিবে । অনুপান -আদার পস। ওষধসেবনে অধিক 

গরন হইলে, শীতল জল, ঘোল ও বেগুনের তরকারীব সভিত অন্ন থা ধিতে 

হইবে। পিত্তেবক আ।ধক্য হইলে সম্তুকে শাতলভলের জলপটা দেওয়া 

আবশ্যক | 

স্পপিশীত পাট পিসি পাপী পপি পা পাপ শপ 

অমুতমঞ্জরী ।-_ হিম্বুল, মরিচ, সৌোহাগার খই, পিপুলঃ মিঠাবিষ ও 

জরিত্রাঁ, প্রত্যেক সমভাগ, জামীরেব রসমহ একত্র মদন করিয়া, ২ দুইরতি কিংবা 

৩ তিনরতি-প্রমাঁণ বটিকা করিবে । ইহাদ্ার! সর্বপ্রকার জর, কাঁস, শ্বাস ও 
সাক্সিপাঁতিক জর নিবারিত হয়। 

অচিন্ত্যশক্তি রস |।-_পারদ ২ ছুইমাষ! ও গন্ধক ২ ছ্ুইমাবাঃ একত্র! 

কজ্জলী করিয়া, ভূঙ্গরাঁজ, কেশুরে, নিসিন্দা, থান্কুনি, গিমাঃ শ্বেত-অপরাজিতার 

মল, শালিঞ্, কাটান+টে ও শ্বেত হড়ছড়ে, ইহাদের প্রত্যেকের স্বরম ও চারি 

মাযার সহিত এক একবার মর্দন করিবে। তৎপরে স্বর্ণমার্ষিক ১ একমাষা ও 

মরিচ ১ একমাষ।, তাহার সাঁহত মিশ্রত করিয়া তাত্রপান্রে তাআদগুঘার1 মর্দন 

করিবে । পরে মুগের মত বটিক। করিয়া, ছায়ায় শু করিতে হইবে ॥ নবজ্বর- 

রোগী স্বেদ ও উপবাসাদি ক্রিয়াদবারা ক্লান্ত এবং ভর্বল হইলে এই ওষধে বিশেষ 

উপকাব পাওয়া যায়। প্রথমদিনে ৩ তিন বটা, দ্বিতীয়দিনে ২ দুই বটা এবং 

পেশা শ্পপী সত শস্পীীপ পপ পপ আপি পিট পশিস্পস্পা পপাস্পপাসপী শি ৯ শশী শি পটেল ৮ স্পিপীপ্প টিপি শশীীশীশীী শীট পিপাসা শী শিশ্ন চে 

সপ আপ ০ 

সা ক পপ লোপা পপ পাপ 



্ 
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তৃতীয়দিনে ১ এক বটী শ্বীতলজলের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। পিপাসা উপ- 

স্থিত হইলে, শীতল জল এবং জাঙ্গল পণ্ড অথবা৷ লাবপক্ষী প্রভৃতির মাংসরস পান 

করিতে দিবে। রোগী জরণুক্ত হইলে, তাহাকে দধি ও অন্র পথ্য দিবে । শিরঃ- 

কম্প প্রস্ততি বাতজ-উপদ্রব উপস্থিত হইলেঃ বিবেচনাপূর্বক মশ্ডকে নারায়ণ 
ভল প্রভৃতি প্রয়োগ করা আবশ্যক | 

ব্রেলোক/ডুম্বুর-রস (ি_ পাবদ, গন্ধক+ তায, পিপুলঃ জন্ূপালের বাজ, 

কটকী, হরীতকী, তেউড়ামূল ও কুঁচিলা, সমুদার দ্রব্য সমভাঁগ $ একত্র মনসা- 

সীজের আঠার' সহিত মর্দিন করিরা, ১ দুইরতি পরিমাণে ইহার বটিকা 

করিবে । কেখল মধুর সহিত এই ওষধ ফেবন করিণে, সকলপ্রকার নবজ্বর ! 
চা ত ভুয়া থাকে । ৃ 

* গদমুরাবি।-_-পারর, গন্ধকঃ মনঃশিলা, শুঠ, পিপুল, মগ্ষিঃ তাত, 

হিঙ্ুল ও সীসক, সমুদাঁর দ্রব্য সমভাঁগ, এককত্র জলের সঠিত মর্দন করিয়া, ২ দুই- 

রতি পরিমাণে বটিক] কাঁরবে । উপযূক্ত অন্ুপাঁনের সহিত ইহা €সবন কখিলে, 

অতি পবল অপক জরও প্রশমিত হয় 

জ্বরহর বটী|--খোধিত সীমক, তরিতাঁল, মিঠাবিষ ও রসদিন্দুর, 
সমুদায় দ্রন্য সদভাঁগ, একত্র জলের মফ্িত মর্দন করিয়া, সর্ষপেব স্তাঁয় বটিকা 

করিবে। জরখিস্চণ সনরে, কিছুক্ষণ বাদ বাদে চিনির সহিত ছুই তিনটী কটা 
সেবন করিলে, জর নিবারিত হয়। 

রর পপ ৬ 

সন্নিপাত-ভ্বরে । 
ক্ষুদ্র দি ।---কণ্টকারী, গুনধ, শুঠ ও কুড ইহাদের কষাঁয় সেবন 

করিলে, লন্নিপাতজ্ঞর, কাস, শ্বাস, অরুচি ও পার্শশুল নিবারিত হয়। ইহ! বাত- 

গ্লেম্সিক জরেও প্রয়োগ করা যাঁয়। 

নাগরাদি |-_শুঠ, ধনে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ট, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, 

নিমছাল, ভ্রিফলা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কট্কী, মুহা, গজপিগ্নণী, সৌদাল, চিরাতা, 
গুলপ্চ, দশমূল ও কণ্টকাঁরী, ইহাঁদিগের ককাথে চিনি প্রক্ষেশ পির দেবন কৰিলে, 

ৃ ত্রদোষোনহুণ সান্পপাতিক জর নিবাবিত হয়। 

রী, 

ঃ 
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৮০৮. শনদিলিল। 
চতুর্দশাজগ 1-_দশমূল, বচ, শুঠ, শ্বেতপুষ্প-কেলেকড়া এবং রক্তপুষ্প- 

ফকেলেকড়1 এই চৌ্দটা দ্রবেের কাথ- বাত শ্রেম্াধিক-সন্নিপাতজরের উপশম- 

কারক । দীর্ঘকালের জীর্ণজরে বা বাত-শ্নৈম্মিক-সন্গিপাতজরে আর একপ্রকার 

চতুর্দশাজ, অর্থাৎ পূর্বোক্ত দশমুল এবং কিরাতাঁদিগণ (চিরাঁতা, সুতা, গুলঞ্চ 

ও শু), ইহাদের কাথ এবং বিরেচন আবশ্তক হইলে, সেই কাথের সহিত ॥ৎ 

অর্দতোলা তেউড়ীচুর্ণ প্রক্ষেপ দিা, প্রযুক্ত হইয়া ধাকে। 

বাতশ্লেক্সহুর অস্টাদশাঙ্গ ।-_বাতশ্লেম্মাধিক-সন্লিপাতজরে হৃদয়ে ও 
পার্থ বেদন। এবং কাঁস, শ্বাস, হিকা ও বমি থাকিলে, পূর্বোক্ত দশমূল, শী, 

কাকড়াশুলী, কুড়, ছুরালভাঃ ঝমুনহাটা, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র ও কট্কী, এই 

অষ্টাদশাঙ্গের কাথ ব্যবস্থা করিবে। 

পিত্ৃশ্লেক্সহুর অফীদশাঙ্গ |- চিরাতা, দেবদারু, দশমুল, শুঠ, 

মুতাঃ কট্কী, ইন্্রযব) ধনে ও গজপিপ্ললী, ইহাঁদের ক্কাথ--তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, 

অরুচি, দাহ, মোঁহ ও শ্বাস প্রভৃতি উপ্্রবযুক্ত পিতৃশ্লেম্সীধিক সন্নিপাতজ্বর আগ 

নিবারণ করে। ইহার অপর লাম-_ভূনিস্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ । 
ভার্গ্যাদি ।-_ বাঁখুনহাটা, কুড়, রাক্না, বেলছাল, বমানী, শুঠ, পিপুল ও 

দশমূল, ইহাদের কাঁথ সন্গিপাত-জররনাশক এবং কাস, শ্বাস, হৃৎশুল, পার্্শূল, 
আনাহ, অগ্রিমান্দ্য ও তন্দ্রা প্রভৃতি উপদ্রবের নিবাঁরণকাঁরক। 

বৃহৎ ভার্গ্যা্দি ।___-বামুনহাটা, হরীতকী, কটুকী, কুড়, ক্ষেতপাঁপড়া, 
মুতা, পিপুল, গুল) দশমূল ও শু'ঠ, ইহাদের কষাঁয় পান করিলে, সান্সিপাতিক- 

জ্বর, সততাদি ঘোরতর জর, বহিঃস্থ ও শীতচংযুক্ত জবর এবং মন্দাগ্রি, অরুচি, 

শ্লীহা, যরুৎ, গুল ও শোথ বিন হয়। রি 
মুস্তাদ্যগণ ।-_মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল দেবদারু, শ'ঠ, আমলকী,হা 

হুরীতকী, বহেড়া, ছুরালভা, নীনগ্রাছ, কমলাগুড়ি, তেউভ়ীমুল, চিরাতা, আক-. 
নাদী, বেড়েল, কট্কী, যষ্টিমধু ও পিপুলমূল, এই করেকটী পদার্থকে মুস্তাদ্য- 
গুণ বা অষ্টাদশাঙ্গ কহে। ইহাদের :কাথ পিত্তাধিক সন্গিপাতজরে এবং বক্ষো+ 

বেদনা, পার্থববেদন। ও শিরোবেদনাদি উপদ্রবে বিশেষ উপকারক । 

শঠঠাদি ।--শঠী, কুড়, বৃহতী, কাকড়াশুঙ্দী, ছুরালভা, গুলর্চ, শু, 
আকনাঁদী, চিরাতা ও কটুকী, এই শঠ্যাদিগণের ক্কাথ সান্লিপাতিক জরনাশক। 

শি 
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বৃহত্যাদি ।-_-বুহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনস্থাটা, শঠী, কী কড়াশূঙ্গী, 

শশী পপ ্্্্্ _ 

ছুরাঁলভা, ইন্দ্রষব, পটোলপত্র ও কট্কী, এই কয়েকটাকে বৃহত্যাদদিগণ কহে। ইহা- 

দের ককাঁথ মেবন করিলে, সান্নিপাতিক জর এবং তুপদ্রব কাসাদি নিবারিত হয়। 

ব্যোষাদি ।__শঠ5, পিপুল, মরিচ, মুতাঁ, ভ্রিফল! ( হরীতকী, আম- 
লকী, বহেড়া, ) কটুকী, পটোলপত্র, নিমছাল, বাসক, চিরাতা, গুলঞ্চ ও ছুরাঁলভা, 

ইহাদের কষায় ত্রিদোধজ্বরনাঁশক । 

ত্রিরুতাদি ।-_তেউভীমূল, গোরক্ষ-চাকুলে, ব্রিফল! (হরীতকী, আম- 

লকী, বহেড়া ), কটুকী ও সৌদাঁল-মজ্জা, ইহাদিগের কাথে যকক্ষাঁর প্রক্ষেপ দিয়া 

সেবন করিলে, ত্রিদোষজনিত জর নষ্ট য়। 

দ্বাত্রিৎশাঙ্গ | _ বামুনহাটী, চিরাতা, নিমছাল, মুত, কট্কী, বচ, শু'ঠ, 

শিপুল, মরিচ, বাদক, রাখালশসা, রান্না, শ্তামালতা» পটোলী, দেবদারু, হরিদ্রা, 
পারুলছাল, গাবছাঁল, ব্রাহ্মী, দারুহবিদ্রা, গুলঞ্চ, ভেউড়ীমূল, আতইচ, কুড়, বলা- 

ডুমুর, কণ্টকারী, বুহতী, ইন্ত্রযব, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া ও শহী) এই 
বত্রিশটী দ্রব্যের কাথ পান করিলে, হয়োদশপ্রকার সন্গিপাত, এবং শ্বাস, কাস, 

হিকা, শৃল, বাঁযুবিকার, আঁখ্মান, সন্ধিবেদনা, উরস্তস্ত, অন্তরবৃদ্ধি ও অরুচি প্রভৃতি 

নিবাঁরিত হয়। 

দ্বাদশাঙ্গ ।-_দশমূল, কুড় ও পিপুল, এই ১২ বারটী দ্রব্যের কাথ পান 

করিলে, শ্বাস-কাঁস-সংযুক্ত সন্গিপাত জর প্রশমিত হয়। 

কণ্টকাধ্যাদি ।_- কণ্টকারী, বুহুতী, শুঁঠ, ধনে ও দেবদারু, এই ূ 

? পাঁচটা পদার্থের কাথ সব্বজ্ববনাশক এবং পাঁচক। ৃ 

বৃহৎ কট্ফলাদি | -- ক্ফল, মুভা, বট, আকনাঁপি, কুড়, কৃষ্ণজীর' ক্ষেত 
পড়া, কাকড়াশৃজী, ইন্দ্রবব, ধনে, শী, ভূঙ্গরাভ, পিপুলঃ কটুকী, হরীতকী, 

বালা, চিরাত1, ব।মুনভাটী, ধলা-আকড়াঃ বেড়েলা, দশমূল ও পিপুলমুল, এইসকল 

দ্রব্যের ক্কাথে হিং ও আদাঁর রস মিশ্রিত করিয়। সেবন করিলে, সন্নিপাত-জবর 

এর্বং গলগণ্ড, গও্মালা, স্বরভন্গ, কাস, ক্রোধ, কর্ণমূলের শোথ, মুখরোগ, হ্ু- 
গ্রহ, শিরোরোগ ও বাধির্ধ্য প্রভৃতি কফ-ঝতজনিত বিবিধ গীড়াঁর উপশম হয়। 

কট্ফলাদি-কষায় ।--কট্ফল, মুতা, বচ, আকনাদী, কুড়, কৃষ্ণ- 
জীরা, ক্ষেৎপাপড়া১ দেব্দারু, হরীতকী, কাকড়াশূঙ্গী, পিপুল, চিরাতা) শুঠ, 

০০০০৬ 
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বাসুনহাটা, ইন্দ্রযব, ্টুকী, শহী, কট্তৃণ ও ধ+ নে, ইহাদের কাথে হিং ও আদার | 
রস প্রক্গেপ দিয়া পাঁন করিলেঃ বাতাধিক ও শ্রেক্মা'ধক সন্নিপাত এবং কর্ণমুলের 

শোথ, স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস ও হিন্কা গ্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়৷ থাকে । 
পরুষকাঁদি |-__ফন্সাঃ আমলকী, হরীতকী; বহেড়াঃ দেবদারু, কটুফল, 

রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ট, কটুকী ও চাকুলে, এইপকল দ্রব্যের শীতকযার প্রস্তত 

র 
করিয়া, অর্থাৎ পূর্ধদিন সন্ধ্যাকালে এইসকল দ্রব্য শীতল-জলে ভিজাইয়াঃ 

পরদিন প্রাতঃকালে তাহা ছকি 1 পান করিবে । ইহাদ্বারা পিতাঁধিক সন্গিপাঁত- 
জ্বরের উপশম হই থাকে । 

চন্দনা --রক্তচন্দন, পদ্সকান্ভ, কটুকী ও চাঁকুলেঃ এইসকল দ্রব্যের 

শিতকঘার পান করিলে, পিভাধিব অন্িগাতিজ্ঞর নিবারিত হুন্ন। 

কি চি দি |-_চিরাতা, সু, গুল, শত, আকনাদিঃ বালা, 
সিন 

ও মুণলও ইহাদের ক্কাথ পিভাধিক সন্িগাতে উপকাঁরুক | 

প্রত্রএর গুহ এ 

অভিন্ঠাস-ভ্রে। 

_কারব্যাদ ।_ কষ্চজীরা, কুড় £রগু-মূল, বলাডুমুর, শু, গুলঞ্চ, 
লঃ শঠী, কাকড়াশৃষ্দী, দ্ুরালভা, বাঁদুহাঁটা ও পুনর্ণবা, গোমুতে সিদ্ধ করিয়া, 

রঃ দের ক্কাথ সেবন করাইলে, ঘোরতর অভিন্যাস-জর নঃ হয়। 

মাতুলুঙ্গাদি ।-__-ছোলঙ্নেবু, পাথরকুচি, বেগমূলের ছাল, কণ্টকারী, 
আকনাপী ও এরগুমুল, ইহাদের ক্কাথে সৈহ্ধবলবণ ও গোমত্র প্রক্ষেপ দিগ পান 

করিলে, অভিষ্ঠাসজর, এবং আনাহ ও শুল প্রশমিত হয়। কেহ কেহ এই 

কাথ গোমুত্রে গ্রস্তত করিয়া, তাহাতে কেবল নৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপের উপদেশ 

দিয়াছেন। 

শৃঙ্গ্যাদি ।--কীকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্জীরা, পিপুল, 
চিরাতা, ক্ষেৎপাপড়া, দেবদার বচ, কুঁড়ঃ ছুরাঁলভা, কটুকী, শুঠ, মুতা, ধনে, 

ইন্ত্রযধণ, আঁকনাদী, রেণুক।, গজপিপ্লী, আপাং, পিপুলমুল, চিতামূল, কাথালশমা, 

ৃ 
| 
ৃ 

ৃ 

ৰ 
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সৌদাল, নিমছালঃ শঠী, সোমরাজী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ষমানী ও 
বনযমানী, ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয় পাঁন করিলে, উৎকট 

অভিন্তাসজ্জর এয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজর এবং তন্দ্রা, মোহ, হিক্কাঃ কর্ণশূল, শ্বাস 
ও কাঁস প্রভৃতি উপদ্রব প্রশনিত হয়। 

প্প্পীসপপীপাসপলাশি 

সন্িপাত-জরের ওষধ। 
কুলবধু |--রদদিন্দুর, তান্রভন্ম, সীপাভিস্মত মনঃশিলা ও তুতেভস্ম। 

সমুদায় স্মভাঁেগ লঈটর়া) একত্র রাখালশসার বসের সহিত একদিন মর্দন পূর্বক | 

চণক- প্রমাণ বটিক। কাঁরবে। এই বটিকা জলের মহিত ঘর্ণ কবিদা, আহার নম্তয ূ 

দিলে, সমিপাঁত-জর বিনষ্ট ভয়। 

মোহান্ধসৃধ্যরস্ | পমপরিদিত পারদ ও গন্ধক, এক রসুনের রসেব : ' 

সহিত একঞহর ম্ষন করিরা বটিকা করিবে । সেই বটিকা রস্ুনেৰ রসের 

সভিত ধর্ষণ কিক এবং হাহা সাহিত উন মরিচ মিশিহ করিয়া নন্ত ৃ 

পলো, তন্া ও প্রগাপ নিবারত হহয়া থাকে । 

উন্মভর৮ রিিগগর পাওদ ও গন্ধক, পুতুবা-ফনের রসের সহিত ৰ 

একাঁদন দন ঝারিঞাঃ তাহাঁব সহিত রর নদভাগে নিলিত করিবে । এই 

ধের নস্য লইলেঃ সনিপাতি-জর শিবা বিত হর নে? ট১০] 

ৰ 

ৃ 
ূ 

: 
ূ 

॥ মস্তভেরব 1--রস। মিন্ুবঃ তা, ধর চিতামূল, সোহাগার খই, খপূর 

ও গ্রিক, লমুধার সমভাগ। এইসমস্ত উ্রবা আকন্দেব আটার সহিত একদিন মর্দন 

| করিয়া বটিকা করিবে। আকন্দের আঠাসহ ইহা বর্ষণ করিয়া, তাহার নগ্য 

প্রয়োগ কাঁবলে, সন্নিপাত জর নষ্ট হয় । 

অগ্তনভৈরব |-_পারদ, গন্ধক, লৌহভস্ম ও পিপুল, গ্রাত্যেক সমভাগ, 

এবং অর্ধসমষ্টির তিনগুণ জরূপ!লের বাজ, একন্র জামীরের রসের সহিত উত্তম- 

রূপে মর্দন করিয়া, চক্ষুতে তাহার অঞ্জন প্রদান করিলে, বিবিধ উপদ্রবযুক্ত সন্ন- 

| পাত জর নিবারিত হয়। র 

অঞ্জনরস ।--হিং ফটুকিপ্ি, তুঁতে, কপুর ও তা ভন্ম, সমুদাঁ্ সমভাগ, 

একত্র কাল কাসন্দার রসের সহিত অদ্ধদিন মর্দন ি বটিক করিবে। এহ 

বটিকার অঞ্রন প্রয়োগ করিলে, দাহযুক্ত সন্নিপাতজর প্রশমিত হইক] থাঁকে। 

৯১... ০৪ 
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স্বল্নকস্তরীভৈরব ।-_হিঙ্ুল, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, জয়িত্রী, জাক্- 
ফল, মরি5, পিপুল ও মৃগনাভি, প্রত্যেক দ্রব্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া জলসহন 
মর্দন করবে এবং ২ দুইরতিপ্রমাণ তাহার বটিক] করিবে। ইহা সন্িপাঁত-জরে 

আদার রসমহ সেবন করিতে পিবে। 

বৃহৎ কস্তরীভৈরব |-_মৃগনাভি, কপূর, তীর, ধাইফুল, আলকুণী, 

বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা» প্রবাল, লৌহ, আকৃনাদী, বিডুঙ্গ, মুতা, শু ঠ, বালা, হরিতাল, 
অভ্র ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাঁগে গ্রহণ করিয়া, আকন্দ- 
পত্রের রসের সহিত মর্দন পূর্বক ১ একরতিগ্রমাণ বটিক। করিবে । অন্ুপান-_ 
তাদার রস। ইহাদ্বারা সর্ধপ্রকার জর বিশেষতঃ সন্নিপাতজ্বর এবং অন্তান্ত বহু- 

বিধ রোগ বিনষ্ট হইয়! থাঁকে। 

শ্রেক্সকালানল-রস ।-_-হিঙ্থুলোখ পারদ, গন্ধক, তাত্র, তুঁতে, মন:- 

শলা, হরিতাঁল, কটুফল, ধূতুরাঁবীজ, হিঙ্ু, স্ব্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ী, দস্তীমূল, 

শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, সোন্দাল, লব্গ ও সোহাগার খইঃ সমুদায় দ্রব্য একত্র সিজের 

আঠাসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাণে বটিক। করিবে । ইহ! সেবন করিলে, 

কফোন্বণ-সন্নিপাত, বাতগ্ৈম্মিক ও পিভুশ্লৈম্মিক জর, জীর্ণজ্বর, শোথ এবং অগ্নি- 

মান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশমিত হয় । 

কালানল-রস |-_পারদ, গন্ধক, অভ্র, সোহাগার খই, মনঃশিলা, 

ূ হিসনুল, কালসর্পবিষ ও দারুমুজ-বিষ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুই তোলা পারমাণে 

১ গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সুক্ষ চুর্ণ করিবে । তৎপরে লাঙগলীমুল, ঘোবাঁলতার মুল, 

ূ রক্ত-চিতার মূল, কচি ভূঁই আমলা, বামুনহাটা, আকন্দের মূল ও পঞ্চপিত্ত, এই. 

সকল দ্রব্যের ভাবন! দিয়া এবং আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, কণিকা মাত্রায় 

| বটিকা ওত কবিবে। ইহাদ্বার৷ সন্নিপাত-বিকার প্রশমিত হয়। 

| সন্নিপাতভৈরব |-পারদ, গঞ্জক, বিষ, হরিতীল, বহেড়া, আমলকী, 

ৃ্ 
| 

মি 

১ ১১১১ 

, হরীতকী, জয়পালবীজ, তেউড়ীমূল, স্বর্ণ, তাত, সীসা, অভ্র, লৌহ, আকন্দের। 
| আঠা, লাঙ্গলী ও ব্বর্ণমাক্ষিক, এইসকল দ্রব্য সমভাঁগে লইয়া, নিয়লিখিত ভাব্য- 

ূ দ্রব্য সকলের ক্কাথঘ্বারা ক্রমশঃ ৩০ ভ্রিশবাঁর ভাঁবন! দিয়া, ঘটর-প্রমাণ বটিক। 

। করিবে। ভাবনার দ্রব্য যথা £--আকন্দ, শ্বেত-অপরাজিতা, মুগ্ডিরী, হুড়ুড়ে, 

; কষ্চজীরা, কীকজজ্ঘা, শোণাছাল, কুড়, ত্রিকটু, বইচীমুলের ছাল, রক্ততূর্য্যমণি ও 
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শ্বেতনূ্যমণি ফুলের গাছ, নিসিন্দা, রুদ্রজটা ধুতুরামূল, দস্তীমূল ও পিপুলমুল, 
এই ১৮ আঠারটা পদার্থ সমুদায়ে পারদাদি পদার্থের সর্ধসমষ্রির সমপরিমাণ লইয়া, 

চতুগ্ুণ জলসহ সিদ্ধ করিবে এবং চারিভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাঁকিতে ছাঁকিয়৷ 
সেই কাথের ৩০ ত্রিশবার ভাবনা দিবে। এই ওঁধধ সেবন করিলে, সমুদায় 
উপদ্রবযুক্ত সন্ট্রিপাতজ্বর এবং জীর্ণ ও বিষম প্রভৃতি অন্তান্ত জবও নিবারিত হয়। 

স্বচ্ছন্দভৈরব |-_পারদ » একতোলা ও গন্ধক ১ একতোঁলা, এতছু- 
ভয়ের একত্র কজ্জলী করিয়া, তাঁহার সহিত শোধিত-্বর্ণমাক্ষিক ১ একতোঁলা 

মিশ্রিত করিবে এবং যথাক্রমে কুদ্রজট! নিসিন্দা, হরীতকী, আমলকী ও বিষ- 

কাঁটালী প্রত্যেকের এক এক তোঁলা! রসের সহিত তাহা মর্দন করিতে হইবে। 

তৎ্পরে মুদগপ্রমাঁণ বটিকা করিবে । ইহ! আদার রস ও জীরার গু'ড়ার সহিত 

সেবন করিলে, স্টগ্র সন্িপাতজর এবং গ্রহণী ও স্থতিকারোগ নিবারিত হয় । 

ত্রেলোক্যস্থন্দর _ পারদ ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রবা এক এক মাধ! 

লইয়া, তাহার কজ্জলী করিবে এবং দেই কজ্জলী যথাক্রমে কুড়ডী, তালমূলী, 
ধুতরা, কেশুরে, ঘোষালতা, জয়ন্তী ও থানকুনি, ইহাদের প্রত্যেকের পাতার রস 
এক এক তোলার সহিত মর্দন করিয়।) বরাই-সরিষা প্রমাণ টিক করিবে। এই 

বটিকা সেবন করিলে, সন্গিপাতজ্বর বিনষ্ট হয়। ওষধসেবনে গরম বোধ হইলে, 
ডাবের জল পান করাইবে। 

আনন্দভৈরব |-___হিস্কুল, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, মরিচ, ফোহাগার খই, 
পিপুল ও জয়িত্রী, সমুদায় সমভাঁগ, একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দন করিয়া, 
১ একরতি-পরিমাঁণে বটিক1 করিবে । ইহার দুইটা ব1! তিনটি ঝটী একত্র আঁদাঁর 

রমের সহিত সেবন করিলে, দারুণ সন্গিপাত এবং অন্ঠান্ত সর্বপ্রকার জর, অতি- 

সার, ও আমবাতাদি রোগ উপশমিত হয়। | 

দ্বিতীয় আনন্দভৈরব থা, _মিঠাঁবিষ, ত্রিকটু, গন্ধক/সোহাগাঁর খই, তাত্র- 
ভম্ম, ধুতুরাবীজ ও হিন্ুল, এইসমুদ্রায় সমভাগ, একত্র শিঁদ্ধির কাথের সহিত মর্দন 
করিয়া, চণক-প্রমাঁণ বটিক! করিবে । অন্ুপাঁন-_ত্রিকটুচুর্ণমিশ্রিভ আকন্দ-মূলের 

কাঁথ। এই ওঁষধ সেবন করিলে, সুর্দারুণ সন্নিপাঁত-জ্বর নিবারিত হয়। 

সৌভাগ্যবটা ।--সোহাগার খই, মিঠাবিষ, জীরা, সৈম্ধব, করকচ, 
বিট, সচল ও সাস্তার লবণ, অরিফলা, ত্রিকটু, অন্রভস্ম, পারদ ও গন্ধক এই | 

৮ 4 
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সমুদয় সমভাগ ? যথাক্রমে নিসিন্দা, শেফালিকা, ভূঙ্গরাঁজ, বাসক ও অপামাগ, 

ইহাদের পাতার রসের সহিত মর্দন করিয়া ২ ছুইরতি পরিমাণে বটিক। করিবে। 

এই ওুষধ সেবনে ছুনিবার সন্নিপাত এবং শীত, ধর্ম, নিদ্রা, ইন্দরিয়নীশ, শূল, শ্বাস, 
কাস, মুচ্ছাঃ পিপাস। ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব প্রশমিত হয় । | 

দ্বিতীয় সন্নিপাতভৈরব ।-হিম্থুল ৪ চারি তোলা ২ ছুই মাঁষা, গঞ্ধাক 
২ দুই তোলা ২ মাষা, মিঠাবিষ ২ দুই তোলা! ২ ছুই মাষা, ধুভুরাবীজ ৩ তিন 

তোঁলা ও সোহাগাঁর খই ১ একতোলা ১ একমাষা, এইনকল ডব্য জামীরের 

রসের সহিত নর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিনাঁণে ঝটিকা করিবে এবং সেই বটিকা- 

গুলি ছায়ার শুফষ করিয়া লইবে। এই 'ইষ্ধ আদার রসের সঠিত সেবন করিলে, 

সন্নিপাতজ্র নিবাপিত হয়। 

মুতোথাপন- বস 1--পারদ একভাগ, গন্ধক দুইভাগ এক মনঃশিলা, 

মিঠাবিষ, হিচ্ুল” অভরভম্ম, লৌহভন্ম, হব্রিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক ত্রব্য; 

এক 'এক ভাগ, 'পণকত্র মিশ্রিত করিরা, থেকল, গৌড়ানেবু, আনকল, নিদিন্দা? 

ও হাতিশু'ড়া, ইহাদর পগ্রতোকের রসে ৩ তিনদিন কবিছা ভাবনা দিবে। 

তৎপরে ভূধরঘন্ত্রে এক "দন পাক করিনা, চিালের ক্কাথের সহিত ৩ ছুই 

গ্রহরকাল মর্দন করিবে এবং দাষ দত বা অদ্ধঙ্াত-পর্রিমিভ বাঁটক। 

করিবে, হিং ভ্রিকটু 'ও সভ্িিিত গাদার রসেক সহিত ইহা প্রয়োগ 

করিলে, অতি ভয়্কর রে তও 

দুপ্ধনিশ্রিত পথ্য প্রদান করিবে। 

ঘুতসপ্জীবন-রস 1- পারদ একভাগ? খঞ্চক হুইভাগ এক অন্ভগ্য। 

লৌহুভন্ম, তীঁভম্ম, নিঠীবিষঃ হরিতাঁলঃ কড়িভক্ম, মনঃশিলী, হিঙ্কুল, সর্ণমাঁক্ষিক 

চিতামুল, হাতিশু ডান মূল, 'মাতিইচ ও 'ত্রকটু, প্রত্যেক দ্য এক এক ভাগ । 

এইসনভ্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, আদার রপে, নিন্দার রসে ও সিদ্দিতু 

কাথে ৩ তিনদিন করির। ভাবনা দ্রিবে। শুষ্ক হইলে, রপসিন্দুর-পাকের ভতায়। 
বোতলের মধ্যে করিয়া, বালুকাবন্ধে ছুইগ্রহরকাল পাক করিবে এক শীতল ূ 

হইলে উধধ বাহির করিয়া, আদার রসের সহিত পুনর্বধার দর্দন করিবে ও | 

১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ওুঁষধ সেবনে ছুঃসাধ্য প্রবল 

সন্গিপাঁতও প্রশমিত হয়। 
ছি, 

খা 

এ 

4 

নিব টি ভয়। এই ইুষধ দেবনের পরে 
শপ পি শীস্পি শি শট ক্স পা পাশ পট শপ সপ ক 

৬ 

সপ পপ আপ পি এ চল 

সপ আপ ক ৮ ৮ 

শশ্ঞা 



?5 চি রি রা তা 

করিয়া । | ৩৫১ 
ঙ 

[_ নিন রারাভিন। নী 
মতাস্তরেঃ_তীত্রভন্ম ৪ চারিভাগ, জয়পালনীজ ৩ তিনভাগ, সোহাগার খই ২ 

দুইভাঁগ ও মিঠাঁবিষ ১ একভাগ, একত্র আদার রসের সহিত উত্তমরূপে একপ্রহর- 

কাল মর্দন করিয়! উপযুক্তমাত্রঁয় প্রয়োগ করিবে। অন্ুপান--চিতাঁমূলের কাখ, 

ত্রিকটুচুর্ণ ও সৈন্ধবচূর্ণ। রসেন্রসারসংগ্রহে এই গুঁষধ “মৃতসঞ্জীবন-রস* নামে 
অভিহিত; ইহাঁও সন্নিপাঁতাদি বিবিধ রোগের নিবারক। 

| প্রাণেশ্বর-রল 1-পারদ, গন্ধক, অভ্র ও মিঠাবিষ প্রত্যেক দ্রব্য 

সমভাগ ( রসেন্ত্রপারসংগ্রহের মতে পারদ ও গন্ধক সমভাগ এবং গিঠাঁবিষ 

পাঁরদের অর্দভাঁগ ), একত্র তালমুলীর রসের সহিত ৩ তিনদিন মর্দন করিরা 

শুকাইয়া লইবে। পরে কব্চীধন্ত্রে অর্থাৎ মুভ্তিকাদিলিপ্ত বোতলের নধ্যে পুরণ 

করিয়া পুটপাক করিবে । পাকশেষে শীতল হইলে, বোতলের মধ্য হইতে ওবধ 

বাহির করিয়া লইবে; এবং এক এক দিন মর্দন করিয়া, কুষ্ণজীরা, জীরা, চিত 

সাচীক্ষার, সোহাগার খই, সৌরাষ্্রমৃত্তিকা, গুগৃশুলু, পঞ্চলবণ, ববক্ষার, যনানী, 

মরিচ ও পিপুল, পারদের সমপরিনিত এইনকল পদার্থের কাথ প্রস্ত করিয়া, ৭ 

সাত দিন সেই কাথের ভাবনা দিবে । উপযুক্তমাতাঁয় এই গুঁধধ পানের রসের 

সহিত সেবন করিলে, তীর নবজ্জর, সন্িপাত-জব, শাতজর, দাহপুর্জবজ্বর, শুল, 

অভিনার ও গুল্স প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। অন্থুপান--গ্রন জল । শরারে 

পাঁহ থাকিলে, সব্বাঙ্গে চন্দন অন্ুলেপন করাইবে এবং রোগীর ইচ্ছাম 5 পথা 

। প্রদান করিবে। 

ূ রসরালেক্দ্ 1--পাঁরদ, গদ্ধকঃ ভাঁম, গোহ, অত্র বঙ্গ, সীসক,হরিতাল, 

ৰ ও মিঠাবিষ, এই সমুদর দ্রব্য সমভাঁগ 3 কাঁকমাচীর রমের মহিত একত্র গর 

করিয়া, রোঁঠিতমৎন্তয, বরাহ, মধুর, ছাগ ও দহিবের পিন্তের ভাবনা শিবে। পরে 

ত্রিকটুর কাঁথের সহিত মর্দন পূর্বক মাদার রসনহ একশতথার মর্দন করিযা, ১ 

একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। এই ওঁধধ তুলপীপাতার বসের সহিত সেবন 

প্লে, সর্বপ্রকার জর নিবারিত হয়। ওঁষধ সেবনে গরমবোধ হইলে, রোগীর 

মন্তকে শীতল-জলধারা দ্রিবে এবং অত্যন্ত দাঁহ্ উপস্থিত হইলে? চিনির সরব ও 

: দিবসে একবারমাত্র দধিমিশ্রিত অন্ন খাইতে দেওয়া যায়। 

| স্বেদ-শৈত্যারি-রস।-__তাকম্ম, শু'ঠ ও আকন্দ, প্রত্যেক ভরধ্য 
| ২ ছুইতোল! এবং পঞ্চলবণ মিলিত ৮ আটতোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়! পুটপাঁক 

রাঠাডা রিড 

পাপ পপ, প্র রস ৩১ আপ পরস্পর এট পপ ওর, এপার চি 
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গৈ ৩৫২ ূ কবিরাজি-শিক্ষ। ৷ ত 

করিবে। পরে তাহার সহিত পারদ, গন্ধক, শঙ্খভন্ম, প্রত্যেক প্রবা ৪ চারি 
তোল! মিশ্রিত করিয়া, ঘোষালতাঁর রসের সহিত মর্দীন করিবে এবং ময়ূরপিত্তের 
৩ তিনদিন ভাবনা দিবে । এই ওষধ ১ এক ব! ছুই রতি মাত্রায়, দধির সহিত 

সেবন করিলে, যুগপৎ শীত ও ঘন্্ব নিবারিত হয়। গরম বোধ হইলে, মস্তকে 

জলধারা দিতে হইবে । এই ওঁষধ সেবনের পরে ঘ্বত, মুগের যুষ, ইক্ষু, দ্রাক্ষা ও 

খেজুর প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে । 

পঞ্চবন্ত-রস ।---পারদ, গন্ধক, সোহাগাঁর খই, মরিচ, ও মিঠাবিষ, 
এইসমুলায় দ্রখ্য সমভাগ+ একত্র ধুতুরামূলের রসেব সহিত মর্দন করিয়া, 
২ ছুইরতিপরিমাণে বটিকা করিবে। এই ওষধ আদার রসসহ সেবন করিলে, 

সন্নিপাত-জর নিবারিত তয় । 

স্গিপাত-সূর্ধয-রস |-স্পহিঙ্ুল, গন্ধক, তাত্র, মরিচ, পিপুল, মিঠা- 

বিষ, শুঠ ও কনকধুতুরাঁর বীজ, সমুদার দ্রব্য সমভাগ একত্র মদ্দন করিয়া, 

৩ তিনদিন সিদ্ধির ক্কাথের ভাবনা দিবে । এই গুঁষধধ ২ ছুইরতিপরিমাণে 

পাণের রসের সহিত সেবন করিয়া, আকন্দমূলের কাথ অন্রুপাঁন করিবে। ইহা- 

দ্বারা ঘোর সন্নিপাঁতিও প্রশমিত হয়। 

ভ্রিদোষ-নীহার-সুর্ধ্য-রস পারদ ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ ছুই 

ভাগ, একত্র ইভাঁদের কজ্জলী করিয়!, ৮ আটচ্িন চিরাতার ক্কাঁথের সহিত মর্দন- | 

পূর্বক প্রত্যেকবারেই শুক করিবে। পরে তাহার সহিত পারদের ৮ আঁট 
ভাঁগের ১ একভাগ মিঠাবিষ মিশ্রিত করিয়া, মত্ত, শুকর, ময়ুব, ছাঁগ ও মহিষের 

পিত্তের ভাঁবন! দিবে। ২ দ্বইরতিপরিমাণে ইহার বটিকা করিরা, উপযুক্ত অনু- ৃ 

পানের সভিত প্রয়োগ করিলে, ভ্রিদোষজনিত জর নিবারিত তয় । 

গ্রতীপতপন-রস | _-পারদ, গন্ধক, তরিতাল, লৌহ, খর্পর, সাঁচী- 

ক্ষার, সোহাগাঁর খই ও মঞ্রিষ্টাচর্ণ, প্রত্যেক এক এক ভাগ, এবং হিঙ্কুল ২ ছুই 
ভাগ, একপ্র মিশিত করিয়া, নিসিন্বা ও হাতিশু ডার রসের সহিত মর্দন করি 

পরে অন্ধমুযাঁয় রুদ্ধ করিয়া, ঝালুকাবস্ত্রে অষ্টপ্রহর পাক করিতে হইবে । পাকের 
পরে মুষামধ্য হইতে ওঁষধ বাহির করিয়া লইবে। এই গুষধ ১ একরতি-মাত্রায় 

আদার রসের সহিত সেবন করিলে, সঙ্গিপাতজ্বর নিবারিত হয় । ওষধ সেবনের | 

পরে দধিসহ অন্ন ও ছাগমাংসের রস পথ্য করিবে। ৃ 
হী বে 

পপ পা পপ টপস পপ পা 



হি ই 
জরাধকার--সম্গিপাত হরে । ৩৫৩ শ 

স্বল্নবড়বানল-রস | --তাশ্রভম্ম, মরিচ ও মিঠাবিষ, এইলমুদায়ের 

সমভাঁগ, একত্র লাঙ্গলীর ( বিষ-লাগগলিয়ার ) রসের সহিত মর্দন করিয়া গজ- 

পুটে পাক করিবে। এই ওষধ ছুই ব| তিন রতি মাত্রায় মধু ও ত্রিকটুচূর্ণের 

সহিত সেবন করিলে, সন্গিপাতজ্বর এবং উগ্র বাযুগ্রকোপ প্রশমিত হয়। 

বুহ বড়বানল-রস |--পারদ গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিল!, অশ্র, 
বমনাভবিষ, দাকুমুজবিষ ও কলসপধ্ষি প্রত্যেক দ্রব্য এক এক তোলা এবং 

জয়পালবীজ ১৫০ দেড়শত, এইসমন্ত দ্রব্যে একত্র মতস্তয, ম'হষ, মযূর ও ছাগের 

পিত্তের ভাবনা দিয়া, একরতি পরিমাণে ঝটিকা! করিবে । অন্ুপান--ডাবের 

জল। জন্গিপাত-জরে জীবনের আশা নষ্ট হইলেও) এই ওষধ সেবনে রোগী 

আরোগ্যলাভ করে। 

সন্নিপাত বড়বানলরস |_ পারদ ৮ আটভাগ, মিঠাবিষ ৭ সাত 
ভাগ, গন্ধক ৬ ছয়ভ।গ, হরিতাল ৬ ছয়ভাগ, দস্তীবীজ ৬ ছরভাগ, পোহাগার 

খই ৫ পাঁচভাগণ ধুতুরাঁর বীজ ৪ চারিভাগ, এবং শুঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেক 

৩ তিনভাগ + এইসমন্ত দ্রব্য চিতামুলের ক্কাথের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি 

গ্রমাণ বটিকা করিবে । আদীর রসের সহিত এই ওষধ সেবন করিলে সন্গি- 

পাঁতজর উপশমিত হয় । 
সিংহনাদ রস ।-- প্রথমতঃ ২ ছুইতোল। গন্ধক লৌহপাত্রে অগ্নিসস্তাপ- 

দ্বারা গলাইয়! লহবে তৎপরে তাহার সহিত পারদ ২ ছুইতোলা, অভ্র ২ দুইতোলা, 

'তে ২ ছুইতোলা, বামুনহাটার রস ৪ চারিতোলা» ও নিসিন্দাপাতার রস ৪ 
[টিতোল! নিক্ষেপ করিয়া, মৃছু-অগ্রিতে পাঁক করিবে । দ্রবপদার্থগুলি শুফ হইলে 

অগ্নিতাপ হইতে নামাইর1, ॥০ অদ্ধতোলা বিষ তাহার সহিত মিশ্িত করিবে 

এবং নমুদ্রার পদার্থ একত্র উত্তমরূপে মর্দন করিবে । এই ওঁষধ ১ এক রতি 

মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, সন্নিপাতজ্র বিনষ্ট হয়। অনুপান-_.কুড়চূর্ণসংযুক্ত 
কণ্টকারীর ক্বাথ। 

বেতাল-রস ।-- পারদ, গন্ধকঃ বিষ, মরিচ ও হরিতাল-_তুল্যাংশে 

গ্রহণ করিয়া, জলসহ মর্দন করিবে, এবং ১ একরতি-প্রমাঁণ বটিকা! করিবে । 

ইহা সেবন করিলে, সাধাাসাঁধ্য দ্বাদশপ্রকার লান্লিপাঁতিক জর ও তজ্জনিত 

মুচ্ছাদি উপদ্রব উপশমিত হয়। এ 

টি. 2 
৯ ৯ 



৩৫৪ কবিরাজি-শিক্ষ! ৷ র্ 

সুচিকাভরণ-রস ।_কা্ঠবিষ, কৃষ্ণমর্পবিষ ও দারুমুজবিষ-_ প্রত্যেক 

দ্রব্য ১ একভাগ, হিঙ্কুল ৩ তিনভাগ, একত্র রোহিত-মহন্ত, বরাহ, মহিষ, ছাগ 

ও ময়ূর, ইহাদের পিত্তে যথাক্রমে এক একবার ভাবনা! দিয়া, সর্ষপাককৃতি বটিকা 
করিবে। অন্ুপান--ডাবের জল। ইহ! সেবনাস্তে তিলতৈল মর্দন এবং অন্তান্ত 

গীতলক্রিয়। বিধেয়। এই ওঁষধ সেবন করিয়!, বিকারপ্রস্ত মৃতপ্রায় রোগীকেও 

নুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে । 

ঘোরনৃসিংহ-রস 1__তাঅ ১ একভাগ, বঙ্গ ৩ তিনভাগ, লৌহ ২ ছুই- 
ভাগ, অভ্র ৪ চারিভাগ, ত্বর্ণমাক্ষিক ১ একভাগ, পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ 

একভাগ, মনঃশিল। ১ একভাগ, কুষ্ণসর্পবিষ ৪ চারিভাগ, কুঁচিলা ২২ বাইশভাঁগ, 
ও কাষ্ঠবিষ ৮৮ অষ্ট আণীভাগ $ এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া) রোহিতমৎস্ত, 

মহিষ, ময়ূর ও শুকর, ইহাদের পিত্তে এবং চিতামুলের রসে, একপ্রহর করিয়া! 

ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিবে । অনন্তর সর্ষপপ্রমাণ টিকা করিয়।, রৌদ্রে শু করিয়া 
লইবে। ডাবের জলের সহিত অভাবে গৌঁড়ানেবুর রসের ঝা মিছরির জলের 

] সহিত এক একটা বটিকা প্রযোজ্য । ইহাদ্বার! ত্রয়োদশপ্রকাঁর সন্গিপাত, এবং 
বিস্ুচিকা ও অতিপাঁর প্রভৃতির বিকাঁর অবস্থা বিনষ্ট হয়। 

চক্রী বা চাকী |-___পারদ, গন্ধক, বিষ, ধুতুরাঁবীজ, মরিচ, হব্রিতাল 
| ও শ্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য তুল্যাংশে গ্রহণ করিয়া ও দস্তীর কাথে ভাবন! দিয়া 

১ একরতি-প্রমাণ চাকী প্রস্তত করিবে । ইহ! সেবন করিলে, সাধ্য এবং 

অসাধ্য ত্রয়োদশপ্রকার সন্িপাত জর নিবারিত হইয়া থাকে । 

+/ ব্রন্মরন্ধ.রস।-_-পারদ, গন্ধক, এবং অভ্র, হরিতাল, হিন্ুল, মরিচ, 

1 সোহাগার খই ও সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেক সমভাগ, এবং সর্বসমান বিষ ; সর্বসমনষ্টির 

'চতুর্থাংশ মাহিষপিত্তসহ মর্দন করিবে। ওষধ-সেবনে অসমর্থ রোগীর ব্রহ্গরন্ধে, 
কিঞ্চিৎ ক্ষত করিয়া, এই ওঁধধ ক্ষতস্থানে লাগাইতে হয়। ইহাদ্বার। সন্নিপাঁত- 

বিকারে সংস্ঞানাশ প্রত্থতি বিনষ্ট হইয়া থাকে । ইহা সেবনের পর রোগ ইন 
গ্রভৃতি শীতলগ্রব্য আহার করাইবে। 

্রীসন্নিপাত-মৃত্যুপ্জয়রস |-__-পারদঃ গন্ধক, মিঠাবিষঃ হরিতাল, শু, 
পিপুল, মরিচ, আলকুশীবাজ, আপাঙের মূল, চিতাঁমূল, জয়পাঁলবীজঃ এবং মংস্য, 

ময়ূর, ছাগ, শুকর, ও মহিষের পিত্ত, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র ছাগমৃত্রের 

টা, 

৮ সী শাস্তি তে জা 



এ সপ শালি পাশা শীলা শীসীপীশ্পীশিাশিশিশিশিশিশী সিসি পি োশিশািসশ ভি 

গে জ্বরাধিকার-_-সন্গিপাতন্তবরে ॥ ৩৫৫ তু 

সহিত পেষণ করিয়া, কলায়-প্রমাণ -বটিকা৷ করিবে। ভূঙ্গরাজ-রসের সহিত এই 
ওষধ সেবন করিলে, অত্যন্ত শীতবুক্ত সন্গিপাতজ্ঘরঃ এবং নাসাআ্রাব, পীনস, শো 

জলোদর, অজীর্ণ ও পাু প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। এই ওঁষধ সেবনের পরে, 

রোগীকে মোটা-কাপড়স্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, বায়ুশূন্ত ও জনশৃন্ত স্থানে রাখিতে 
হইবে; বোগী যখন মুক্মুন্ছঃ মৃষ্ছিত হইবে, এবং তাহার শরীরে অত্যন্ত দাহ উপ- 

স্থিত হইবে, তখনই বুঝিতে হুইবে রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে । তৎপরে দধি- 
মিশ্রিত অন্ন এবং রোগীর ইচ্ছান্ুসারে অন্তান্ত শঈতল দ্রব্য তাহাকে পথ্য দিবে। 

প্্ীপ্রতাপলঙ্কেশ্বর রস 1__ প্রথমত; আঁপাক্ষের মুল ও চিতামূল 
একত্র পেষণ করিয়া, তাহার রস বাহির করিপ্প। লইবে। পরে তাহার সহিত প্র 

বসের সমপরিমিত পার? গন্ধক, অভ্র, মিঠাবিষ, সোহাঁগার খই ও হরিতাঁল, একক্র 
মিশ্রিত করিয়া ৭ সাতদিন মর্দন করিবে। অতঃপর ৩ তিন দিন তালমূলীর 

রমের ভাবন! দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। তশপরে সেই ওঁষধ মৃধার 

মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, মুষার উপরে সাতপুরু কাপড়-মাটার লেপ দিবে, এবং শুক 

হইলে, লঘুপুটে পাঁক করিবে । আর লৌহ, বঙ্গ, অহিফেন, মউল-সার, রেগুক, 

গুগ্গুলুঃ মনঃশিল। ও নাগেশ্বর, এই কর়েকটা দ্রব্য পারদের সমানভাগ, এবং 

বিষ অর্ধভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে ৭ সাতবার শৃঙ্গীবিষের কাঁথের ভাবনা দিয়! 

ছুইদগকাল মদ্দিন করিবে, শুক হুইলে, ভ্রিকটু, ধুতুরামূল, ব্রিফলা, বকুল, 

সমুদ্রফেন, সিদ্ধি, চিতামূল ও ঈীষলাঙ্গলা, ইহাদের যথাযোগ্য রস ও ক্কাথ এবং 
পঞ্চপত্ত, ইহাঁদের প্রত্যেকের দ্বারা ৭ সাতবার করিয়৷ ভাবনা দিবে । পরিশেষে 

সর্বলমষ্টির সমপরিমিত বিষ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । তাহার পরে, পার- 

দাদি যেসকল পদার্থ অন্ধমুষায় পাক করা হইয়াছে, তাহার সহিত এইসকল দ্রব্য 

মিলিত কবিয়া, পুনর্বার যথানিয়মে অন্ধমুষায় পাক করিবে। এই ওঁষধ ১ এক- 

রতিমাত্রায় চিতামূলের ক্কাথ অথবা "আদার রসের সহিত সেবন করাইলে, নন্ি- 

র সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি মৃত্যুব্যগ্রক লক্ষণসমূহও নিবারিত হয়। রোগী 

ওধধসেবনে * অসমর্থ হইলে, তাহার তালুদেশ অস্ত্রধারা ক্ষত করিয়া, সেইস্থানে 

এই ওঁধধ আদার বসের সহিত ঘর্ষণ করিবে । রোগী সুস্থ হইলে, তাহার ইচ্ছা- 

মত 'দধির সহিত অন্ন ও ঘোল প্রভৃতি পধ্য প্রদান করিবে। অধিক গাব্রদাহ 

থাকিলে, গাত্রে চন্দনাদি অনুলেপন কফরিবে। 
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মুগমদাীসব ৷ মৃতসন্ত্রীবনী রা ৫০ পঞ্চাশ পল, মধুং ২৫ পঁচিশ পল, 

মুগনাভি ৪ চাঁরি পল, এবং মরিচ, লবঙ্গ, জায়ফল, পিপুল 'ও দারুচিনি, প্রত্যেক 

দ্রব্য ২ ছুই পল) এইসমুদ্রায় দ্রব্য একত্র কবিয়া আবৃত পাত্রে একমাস 
রাখিবে ; পরে দ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। বিস্চিকা, হিকা এবং সন্গিপাত- 

অরে হিমাঙ্গতা প্রভৃতি অস্তিম অবস্থার লক্ষণ উপস্থিত হইলে, ইহা! যথাযোগ্য 
মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। 

সুতসঞ্জীবনী স্বর! |--একাঁধিক বসরেব পুরাতন গুড় ৩২ বত্রিশসের, 

কুট্িত বাব্লাছাল ২* কুড়ি পল, দাড়ি পন, বাসকছাল, মোঁচরস, : রাহক্রাস্তা, 
আতইচ, অগ্বগন্ধা, দেবদারু, / ৭ চা পাছাল, পারুলছাল, শাঁলপাণী, 
চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষাথ «মর্দন লঃ চিতামূল, আলকুশীবীজ ও 

গুননবা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য কুটিত ১''র রসেস, এবং জল ২৫৬ ছুই শত 

ছাপার সের__এই সমুদয়, একত্র একটী গভীর মৃস্ঞ, £ (জালার ভিতব ) রাখিয়। 

শরাধারা তাহার দুখ বন্ধ করিবে । ১৬ ষোল চি /৮*খ:র, কুটিত স্ুপারী 4৪ 

চাঁরিসের, এবং ধুতুরাব মূল, লবঙ্গ, পদ্মুকাষ্ঠ, বেণামূল, ঈ্ন, শুল্ক, যমানী, 

মরিচ, জীরা, কুষ্ণজীরা, শহঠী, জটামাঁংসী, দারুচিনি। এ... হ, €1য়ফল, মৃতা, 

গেঁটেলা, শুঠ, মেথী, মেষশূঙ্গী ও চন্দন, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুৎ পল, এই সমস্ত 
দ্রব্য কুর্টিত করিয়া তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে, এবং পুনরায় পাত্রেব মুখ বন্ধ করিয়া 

রাখিবে। অনন্তর চারিদিন পরে এ সমুদার বথানিয়নে বকবন্ত্রে চুয়াইয়া মগ্ঠ 
প্রস্তুত করিবে । রোগীর বল, অগ্নি ও বয়ঃব্রম অনুসারে ইহাব মাত্র। নির্ধারণ 

করিবে। ইহ্াদ্বারা ঘোর সন্গিপাতজর ও বিস্চিকা প্রভৃতি নানাবিধ রোগে: 

অবসাদ অবস্থা উপশমিত হয়, এবং সুস্থ ব্যক্তিরও কান্তি, বল, পুষ্টি ও দৃঢ়ত। 

সাধিত হয়। 

স্বচ্ছন্দনায়ুক ।-- পারদ, গন্ধক, লৌহ ও রৌপ্য তুল্যাংশে লইয়া, 
তাহাতে ৩ তিনদিন করিয়। নিম্নলিখিত দ্রবোর রসের ভাবনা দিবে) যথা-পড়- 

ছুড়ে, নিসিন্দা, তুলসী, শ্বেত-অপরাঁজিতা, শ্বেতচিতামল, আদা, রক্তচিতামূল, 
সিদ্ধি, হর'তকী, কাকমাচী ও পঞ্চপিতত। শু হওয়ার পরে মৃষাঁর রুদ্ধ করিয়া, 
বালুকাবন্ধে পাক করিবে । ইহার চূর্ণ ১ একমাষ! পরিমণে সেবনীয়। ইহাদ্বারা 

অভিন্যালপশাঁনক সন্নিপাত নিবাঁরিত হয়। 

ভি 
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্প ভ্বরাধিকার--জীর্ণ ও বিষমন্তরে। ৩৫৭ তত 
শত প শীশপাসপপীপা্পিপীপিশিপীশপ তি শাশপ্পাশা পোপ আপা পদ সপ আপস - পাশপাশি পাল শি আস্ত শপ ০ পপি পিসি পপ পপ তালা পিপশীতিসিসি পি 

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে | 
বিষম-জ্বরদ্ব পঞ্চ যোগ | - ইন্্রযব, পটোলপত্র ও কটুকী, ইহাদের 

ক্কাথ সন্তত-জ্বরনীশক । পটোলপত্র, অনস্তমূল্, মৃতা, আকনাদী ও কটুকী, ইহ।- 
দের ক্কাথ সতত-জ্বর-নিবারক | নিম্ছাঁল, পটোলপতর, ব্রিফলা, দ্রাক্ষা, মুতা, 

ও ইন্দ্রধব, ইহাদের কাথ অন্তেত্যক্ষ-জরের উপশনকাঁবক। চিরাঁতা, গুলঞ্চ) 

। রক্তচন্দন ও শুঁঠ ইহাদের কাথ তুতীয়ক-জরেব শাস্তিকারক। গুলঞ্চ, আমলকী 

ও মুহা, ইহাদের কীথ পান করিলে, চাতৃর্থক-জর প্রশমিত ভয় থাঁকে। 

নিদিগ্িকাঁদি 1২-কণ্টকারী, শুঠ ও গুলঞ্চ, উহাদের কাথে %* দুই 

আনা৷ পিপুলচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! পাঁন কধিলে, বিষষজব, জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, 

| শূলঃ শ্বাস, অগ্রিমান্দা ও পীনস রোগ প্রশমিত হর। উর্ধজক্রগত রোঁগনিবারণের 

জন্য উহা সায়ংকালে সেবনীয়। রাভিজংব এই ক্রাথ সারংকাঁলে এবং অন্তত্র 

প্রাতঃকালে সেবন করিবে। পিতপ্রধান স্থলে পিপুলর্ণের পরিবর্তে মধু 

প্রক্ষেপ দিতে হইবে। 

গুড় চ্যাদি !---গুণঞ্চ, মৃভা, চিরাতা, আমলকী, কণ্টকাঁরী, শুঠ, 

| নেলছান, শোগাছানি, গাণ্তাবীছাল, পারুলছাল, গণিয়াবাছাল্, কটুকী, ইন্রবব, 
ও দ্ুরালভা, ইহাদেন ক্াঁথে %* দুই আনা পিপুলটুর্ণ ও দুই মাঁষ! মধু প্রক্ষেপ 

দিবা পান কবিলে, বাতছ, পিসুজ, দ্বন্দ ৪ চিবোতপন্ন রাত্রির নিবারিত 

স্পপশাশীশি পা শাশিশী 

হয়া থাকে । 
|. ড্রাক্ষাছি |-_-ভীর্ণজবে কাস, শ্বাম। শোথ ও অরুচি থাকিলে, দ্রাক্ষা, 
ৃ ধঃ, শঠী, কীঁকড়াশঙ্গী, মুতা, রক্তচন্দন, স্রাঠ, ক্টুকী, আকনাদী, চিরাতা, 

| লিভ, বেণামূল, ধনে, পদ্মকাঠি বালা, কণ্টকারী, কুড় ও নিমছাঁল, এই 

অষ্টাদশ-অঙ্গের ক্কাথ গ্রঘোগ কবিবে। 

মহোৌধষধাদি ।__. প্রঠ, পিপুলমূলঃ তালমুলী, মার্কগিকা (লতাবিশেষ_ 

কাঁকৃরোলভেদ ১১ সৌদীল, বাল! ও হরীতকী, ইহাদের ক্কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ 

দিয়। | গ্লীন করিবে। ইহা পাঁচক ও রেচক এবং বিষমজরে হিতকর। 

পটোলাঁদ্ি ।-_পটোলপত্র, যষ্টিমধু, কটুকী, মুত ও হরীতকী; অথবা 
দ্রিফলা, গুলঞ্চ ও বাঁক, এই ছুইটী গণের কাথ, কিংবা মিলিত এইসমস্ত দ্রব্যের 

কাথ বিষমজ্ঘরনাশক। 

ট. 4 
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ৃ বৃহ ভার্গযাদি ।-__বামুনহাটী, কষ্টকী, হরীতকী, কুড়, ক্ষেৎপাপড়া, 
1 মুতা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুঠ, ইহাদের কায পান করিলে, ধাতুগত ও 

সততার্দি ঘোরতর জ্বর এবং মন্দাপ্রি, অরুচি, প্রীহা, বকৎ, গুল্ম ও শোথ রোগ 

বিনষ্ট হয়। | 
মধুকাদি |-_.যষ্টিধূ, রক্রচন্দন, মুতা, আমলকী, ধনে, বেপামূল, গুল 

ও পটোলপত্র, ইহাদের কাথে মধু ২ ছুইমাষ! ও চিনি ২ ছুইমাষ৷ প্রক্ষেপ দিয়া 
সেবন করিলে, অষ্টবিধ জর ও সন্ততার্দি বিষমজ্বর আশ প্রশমিত হয়। 

দাস্যাদদি |-_-নীলবিন্টী, দেবদার, ইন্দ্রষব, ম্রিা, শ্যামালতা, আকনাদী, 
শঠী, শুঠ, বেণামুল, চিরাতা, গজপিপ্ললী, বলাড়ুমুর, পন্মকাষ্ঠ, হাঁড়জোড়া, ধনে, 
শুঁঠ, মৃতা, সরলকাষ্ঠ, সজিনাছাল, বালা, বুহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেৎ- 

পাপ্ড়াঃ কুশমূল, কট্কী, অনস্তমূল, গুলঞ্চ ও কুড়, ইহাদের কাথে ॥০ অর্ধ 
তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয় সেবন করাইলে, ধাতুস্থ বিষমজর, ত্রিদোষজনিত জবর, 

এঁকাহিক ও দ্বাহিক-জর, কামজর, শোকজনিত জর, বমন-উপদ্রবযুক্-আঅর এবং 
ক্ষয়ুজনিত ও সততক প্রভৃতি ছুঃসাধ্য জীর্ণজ্ঞর নিবারিত হয়। 

দার্বব্যাদি ।---দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রষব, মঞ্রিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, 
ভুম)ামলকী, ক্ষেৎপাপ্ড়াঃ শ্তামালতা, সিউলীছোপ, গজপিপ্নলী, কণ্টকারী, নিম- 
ছাল, মুতা, কুড়, শুঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, বামবাসকমূল, সরলকাষ্ঠ, বলাড়ুমুর, হাঁড়- 

জোড়], চিরাতা, ভেলার মুটা, আকৃনাদী, কুশমূল, কটকী, পিপুল ও ধনে, ইহা- 

দের কাঁথে ॥০ অর্ধতোলা মধু গ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্বববিধ স্থদারুপ বিষম- 

জ্বর এবং শীত, কম্প, দাহ, কাশ্য, ঘর্মনির্গমঃ বমি, গ্রহণী, অতিসার, কাস, শ্বাস, 

কামলা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শুল, বিংশতিপ্রকার প্রমেহ, প্লীহা, 
অগ্রমাংস, বর্কৎ ও হলীমক প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। 

মহৌষধাদি 1২:৩5, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণার মুল ও ধনে, 
ইহাদের কাঁথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে, তৃতীয়ক (একদিন অন্তর) 

জর প্রশমিত হ্য়। ্ 
উশীরাদি ।--তৃতীয়ক-জরে তৃষ্জ ও দাহ থাঁকিলে, বেণামূল, রক্ত- 

চন্দন, মুতা, গুল; ধনে ও শু'ঠ, ইহাদের কাথ চিনি ও মধুসংযুক্ত করিয়া 
পান করিবে। ূ 
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পটোলাদি ।-_পটোলপত্র, নিমছাল, কিস্মিস্, শ্তামালতা, জ্রিফলা 
ও বাসক, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়। পান করিলে, তৃতীয়ক জর 

বিন হুয়। 

বাঁসাঁদি ।---বাসকের ছাল, আমলকী, শালপাণী, দেবদারু, হ্রীতকী 
ও 5, ইহার ক্কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, চাতুর্থক অর্থাৎ 
দুইদিন অন্তরের জর প্রশমিত হয়। 

মুস্তাি __সুতা, আক্নাদী ও হরীতকীর কাথ, কিংবা ছুগ্ধের সহিত 

ত্রিফলাঁর ককাথ পান করিলে, চাতুর্থক জর প্রশমিত হয়। 

পথ্যা্দি ।-__হরীতকী, শালপাণী, শুঠ, দেব্দার, আমলকী ও বাসক, 

ইহাদের ক্কাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে, চাতুর্থক জ্বর 'আগু 

প্রশমিত হয়। 

নিদিগ্ধিকাদি ।-_নিদিক্কিকাদিগণ (শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্ট- 

কারী ও গোক্ষুর ) এবং হরীতকী ও রোছিতক (রোড়), ইহাদের ক্বাথে যব- 

ক্ষার ও পিপুলচুর্ণ ২ ছুই মাষ! প্রক্ষেপ দিয়! পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা গ্লীহা 

ও যরুৎসংযুক্ত জর নিবারিত হয় এবং ল্লীহাদিরও উপশম হইয়া! থাকে। 

্থদর্শনচূর্ণ ।__কফ-অগুরু ( অভাবে অগুরু ) হরির্রা, দেবদারু, বচ, 
মুতা, হরীতকী, ছুরালভ!, কাক্ড়াশৃঙগী, কণ্টকারী, শু ঠ, বলাডুমুর, ক্ষেৎপাপড়া, 

নিমছাল, পিপ্ললীমূল, বালা, শঠী, কুড়, পিপুল, মুর্ববামুল, কুড়চীছাল, যষ্টিমধু, 

জিনাবীজ, শু'দীস্কুল, ইন্দ্রযব, শতমুলী, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকা্ঠ, সরল- 

বেণার মুল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমৃত্বিকা, শালপাণী, যমানী, আতইচ, বেল- 

ফল, মরিচ, গন্ধভাছুলে, আমলকী, কট্কী, চিতামূল, পটোলপত্র ও চাকুলে, এই 

নি দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সমষ্টির অর্ধাংশ চিরাতাচর্নণ একত্র মিশ্রিত 

করিবে। ইহার নাম সুদর্শন-চূর্ণ। মাত্রা--%* ছুই আনা হইতে অর্ধ তোলা 
পর্যযস্ত। ইহা! সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জীর্ণ ও বিষমজ্বর এবং স্থানদোষজ বা 

জলদোষধজ (ম্যালেরিয় ) জর ও বিরুদ্ধ-ওধধ-সেবনজনিত জ্বর এবং প্লীহা, যক্কৎ 

ও গুল আশু উপশমিত হয়। 

জ্বরভৈরব চর্ণ ৩5, বলাডুমুর, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুতা 

বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কা কড়াশৃলী, শতমুলী, ক্ষেৎপাঁপড়া, পিপুলমুল, রাঁখাল- । 

০০০০০০০ এ 
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শসার মূল, কুড়, শঠী, মুর্ধবামূল, পিপুল, শুরিদ্রা, দাকুভবিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ূ 

ঘণ্টাপারুল, ইন্দ্রষব, কুড়চীছাল, বষ্টিমধু, চিতামূল, শজিনাবীঞঁ, বেড়েলা, আতইচ, 
কটুকী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণী, মরিচ, গুলঞ্চ, বে্ছাল, বালা, 

গম্কপর্পটী, তেজপত্র। দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে, পটোলপত্র. গন্ধক, পারদ, 

লৌহ, অত্র ও মনঃশিলী৷ এইসকল দ্রব্যের চুণ সমভাঁগে গ্রহণ করিবে! পরে 

সমষ্টির অদ্ধীংশ চিরাতাঁচুর্ণ তাহার সঠিত উত্তমরূপে মিশিত করিতে হইবে। ; 
রোগীর ও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ইহা %ৎ দুই আনা হইতে ॥০ অন্ধ- ূ 

তোল। পর্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । ইহ1 সেবন করিলে, শুদর্শন-চর্ণের ন্যায় ূ 

সর্ধববিধ জর উপশনিত হয় । অধিকন্তু, উদর, অস্তরবৃদ্ধি, পাও, রক্তপিত্ত, চর্মরোগ, র 

শোথ, শিরঃশুল ও বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগও প্রশমিত হয়। 

চন্দনাদিলৌহ ।-_ বক্তচন্দন, ঝাঁলা, আকৃনাদী, বেণামুল, পিপুল, 
হরীতকী, শুঠ, নীলশ্ত দীফুল, আমলকী, বিড়ঙ্গ, চিতামুল ও মুতাঁ, এইসমস্ত 

দ্রবা সমপর্মাণে লইয়া, তাভার সহিত সব্ধসমান লৌহ দিশ্রিত করিবে ; এব 

জলের সহিত মর্দন করিরা, ২ ছুইরতি প্রমাণ ঝটিকা করিবে । হহাদ্বারা জার্জর 

ও বিষমজ্বর সত্বর প্রশমিত হয় । 

সর্বজুরহরলৌহ্ ॥_ চিতাঁশিল, বহেড়াঃ আম (লকী, হরীতবী, শু, 

পিপুল, মিচ, বিড়ঙ্গ, মুভ, গভজ্পিপ্পলী, পিপ্ললীমূল, বেণামুল, দেব্দারু, 1রাতা, 

বালা, কটুকী, কণ্টকাঁরী, শজিনাব বীজ, বষ্টিদপূ ও ইউন্দ্রযবঃ ইগাদেক প্রত্যেক 

সমভাঁগ, সর্ববসমষ্টির সমান লৌহ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতি প্র 

বটিকা প্রস্তুত ঝাঁরবে। ইহাঁবীবা সর্বপ্রকার জর, গ্লীহাঃ বরুৎ ও অগ্রন, || 

নিবারিত হইয়া থাকে । ৮). 

রুহ সর্ববজ্বরহরলৌহ ।-_-পারদ, গন্ধক, তাঁগ্র, অত্র, স্বর্ণমান্দি 
স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিশুদ্ধ হরতাল, প্রত্োক দ্রব্য ২ ইতোল! ও কাম্তলৌহ ৮ আঁট 

তোলা, এইসযুদায় দ্রব্যে উচ্ছেপাতা, দশমুল, ক্ষেৎপাপ্ড়া, জিফলা, গুন, পাণ, 

কাকৃমাচী, নিসিন্দা পত্র, পুনর্নবা ও আদা, ইহাদের যথাসম্ভব স্বরসের ও কাঁথের ৭ 

সাতদিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২ ডুইরতি-প্রমাণ বটিকা গ্রস্তত করিবে। এই 

মহৌষধ সেবন করিলে, যে কোনপ্রকার জর হউক না কেন, সথ্চাহের মধ্যে 
নিবারিত হইবে। অগ্রিমান্দয, পাও, প্লীহ। ও কাসরোগ গ্রভৃতিও ইহাদার। আরোগা 

ডা ॥ ০০০ এ ও পক পপ ০০৯ এ ৬ 
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হইয়া থাকে । অন্ুপান-_পুরাতন গুড় ও পিপুল চুর্ণ। শালিতগুলের অন্ন এবং 

পায়ং? প্রভৃতি পাঁক্ষমাংসেব রস পথ্য দিবে। 

পঞ্চানন রস |২মিঠাবিষ ২ ভ্বইতোঁলা, মরিচ ৪ চারিতো51, গন্ধক 

৩ তিনতোলা, হিঙ্্ুল ১ একতোলা ও তাত্র ২ ছুইতোলা, এইসমুায় দ্রব্যে 

আকন্দমূলের রসের ভাবন! দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা কবিবে। ইহা 

[সবন করিলে, প্রবল জর নষ্ট হয়। সেবনের পরে গরমবোধ হইলে, শীত- 

ক্রিরাদি কবা। 

জ্ররাশনি বুস '--পাবদ, গন্ধক, সৈন্ধব লবণ, শ্ঠাবিষ ও তাঁম, ইহা 

দের গ্ররতোক সমানভাগ, সর্ধসমাঁন লৌহ ও সেইপরিমিত অন্ব একত্র মিশ্রিত 

করির!) "লীহখলে লৌহদগুদ্বারা নিসিন্দারসের সহিত মর্দন করিবে । পুনঝ্বার 

পাঁরধ তুল্য মরিচচর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া মা্দন করিবে এবং ১ একরতি 

প্রমাণ বটিকা গ্স্তত করিবে অন্ুপান--পাণের রস। ইহ] সেবনে বুকালেব 

জা ও বিধদজর, পাড়স্থ গুবল জর, দ[হজর, বরুৎ। প্রাহা, গুল, উদর, শোধ, 

টি সপ ি্পশী পপি শাসক সপ পিস পিপল সাপ সস প কপস্প্প প। 

পপি শত পিপি 

শ্বাস ও কাঁস সহ্্ধ উপশমিত হয় । 

ূ রভৎ ভরালুশ-রস 1-পারদ, গন্ধক, তার, হিঙ্ুল, হরিতান্ু। লৌহ? 

| বঙ্গ স্বর্ণ “নিব, খপর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, ত্র, গিবিমাটা, সোহাগার খই ও কহৌপা, 

এইসমন্ত দ্রব্য তিনদিধস গৌড়ানেবু, তুলশীপাতা, চিতামূল, সাদ্ধপাতা, তেতুল: 

পাতা, ইভাদের যথাযোগ্য ক্কাথ বা বসের ভাবনা দিয়া, চণকপ্রমাণ 

এ 2 শশী শশী শি এ 
করিবে । এই বটা ছায়ার শুক করিয়া লইতে হইবে । ইহা সর্ব প্রক!র জরে 

। বিশেষ উপকঝীবধক এবং অগ্নিবদ্ধক | সব্ধবিধ জরনাঁশক এষ্ধসমূহের মধ্যে ইহাঁও 

একটা উৎকু? উধধ । 

অদ্ধনাএাশ্বর বস .-পার্দ, গন্ধাক, মিঠাবি্ষ ও লোহাগার খই, এই 

সমন্ঠ দ্রব্য একত্র উত্তদরূপে মর্দন করিয়া, কৃক্ুসর্পের মুখে পৃরিবে এবং তাহার 

উপর মুত্তিকার লেপ দিবে। শুক্ষ হইলে, তাহ একটী লবণপুর্ণ হাড়ীতে রাখিয়! ' 

হাড়ীব উপরে শরা ঢাকা দিবে এবং মাঁটীর লেপদ্বারা মুখ বন্ধ করিবে। পরে: 
চারি প্রহরকাল তীক্ষ অগ্নিতে পাক করিয়া শীতল হইলে উবধ বাহির করিয়া 

লইবে। এই গুঁধণ ১ একরতি মাত্রায় নম্তরূপে ব্যবহার করিলে, তৎক্ষণাৎ 

বানাঙ্গের জ্বর দূরীভূত হইয়া, ক্রমশঃ দক্ষিণাঙ্গের জরও নিবারিত হয় । 

টা -3 টটিলি শপ শশী পিপিপি পাশ শিপ পপ আন কপ পল পা পপি | পাপী” আপা লপপাশ প্র ও পসড. জা পপ পার বার এ স ০৯ রত. 

ৃ 

পাপা তিনশ শি শি 

- শী সী ্পিশাশ্পি শপে শিপ শীশপসপাপপ আপি শিপ সি পি পি 
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কি ৩৬২ কবিরাজি-শিক্ষা। রঙ 
ষড়ানন রস ।--পিতল, কাসা, তা, হিস্ুল, পিপুল ও মিঠাবিষ, এই 

সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, গুলঞ্চের রমের স্বিত একপ্রহরকাল মর্দন পূর্ববক 

১ একরতি পরিমাণে বটিক1 প্রস্তুত করিবে। এই গুঁধধ মধুর সহিত সেবন 
করিলে, নবজ্বর, জীর্পজ্বর, বিষমজর,. বিশেষতঃ বাত-পৈত্তিক জর এবং অগ্নি 
মান্দ্য প্রশমিত হয়। এই ওষধ সেবনের পরে রোগীর অবস্থা বিবেচনা 

করিয়া, আবশ্তক হইলে, ভাবের জল, মুগের যৃষ ও ঘোল প্রভৃতি পণ্য দেওয়া 

যাইতে পারে। 

চুড়ামণি রস।--রসসিন্দুর, প্রবাল, ন্বর্ণ, রৌপ্য, বঙ্গ, তাত্র, মুক্তা, 

লৌহ ও অন্রঃ এইসমুদ্বায় সমভাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি- | 

প্রমাণ বটিক প্রপ্তত করিবে। এই ওঁধধ সেবনে ১ বর্প্রকার ধাতুগত ও বিষম- 

জর, সান্লিপাতিক জর, এবং কাস, শ্বাস, সর্বাঙ্গের বেদনা, শিরোরোগ, কর্ণশুল, 
গলগ্রহ, আমবাত, বাত-পিত্জ গ্রহণী, কটাশুল, অগ্রিষান্দ্য, অর্শঃ ও মেহ প্রভৃতি 

গীড়ার উপশম হয়। 

বৃহজ্জরচুড়ামণিরস ।-_ স্ব্ণসিন্দূুর, স্বর্ণ লৌহ, রৌপ্য, মুগনাভি, 

জায়ফল, জুয়িত্রী, লবঙ্গ, গোক্ষুর, কপূর, অত্র, দারুচিনি, তালমুলী ও হরিতাল-_ 

প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা, এবং প্রবাল, রসসিন্দূর মুক্তা, ব্ব্ণমাক্ষিক, কান্ত- 

পাঁষাণ (চুম্বকপাঁথর) ও তুতে,- প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, একত্র মর্দন 

করিয়া, তাহাতে নিসিল্গাপাতা, বামুনহাটা, বাসকছাল, আকন্দমূল ও গোক্ষুর 

ইহাদের প্রত্যেকের যথাযোগ্য রস বা ক্কাথের ৭ সাতবার করিয়া ভাবন। দিবে। 
১ একরতি মাত্রায় ইহ! সেবন করিলে, সাধ্যাসাধ্য অষ্টবিধ জর প্রশমিত হয়। 

ভানুচুড়ামণি রস ।- ব্ব্” রসসিন্দূর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাত্র' তেজ- 
পাত, বমানী, শুঠ, (সন্ধব-লবণ, মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারুহবিদ্রা, রসাঞ্জন 

ও ন্বর্ণমাক্ষিক, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়াঃ জলের সহিত মর্দন করিবে এবং 

দুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই ওঁষধ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, 
সর্বপ্রকার অর দূরীতৃত হয়। 

জ্বরান্তক-রস 1---তাত্, গন্ধক, পারদ, সৌরাস্টরমৃত্তিক, ন্বর্ণমাক্ষিক, 

লৌহ, ' হিঙ্গুল, অন্র, রসাঞ্ন, ও স্বর্ণ, এইসকল ড্রব্য সমপরিমাণে লইয়া ভূনিশ্বাদি- 

গণের ক্কাথে ভাবনা দিবে, এবং ছুইরতিপ্রমাণ বটিক! করিবে। ভূনিস্থািগণ 

হী উদ নলিদরি 

চে 



সি পানি এনিিভিতরে। ৩৮ ৭ 

বথা-_চিরাঁতা, দেবদারু, ৩8, মুতা) কট্কী, ইন্দ্বব, ধ+নে, গজপিঞ্গলী ও দশ- 

মুল, যথানিয়মে এইসকল পদার্থের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাঁহারই ভাবন! দিতে 

হইবে । অনুপাঁন_মধু। এই ওষধ সেবনে তৃতীয়ক, চাতুর্থক, সম্তত, ভূতা- 
ভিষঙ্গজ ও কামজর প্রভৃতি সর্বপ্রকার জর নিবারিত হয়। 

চিন্তামণি-রস ।--পারদ, গন্ধক, মিঠাব্ষ, লৌহভম্ম ও ধুতরা বীজ, 
প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ; তাত্ত্র চিভামূল ও ত্রিকটুচুর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য 

২ দুইভাগ, একত্র গৌঁড়নেবুর মজ্জা ও আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ৃ 

ছুইরতি-প্রমাণ বটিকা। প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অন্থুপানের সহিত এই উধধ?, 
সেবন করিলে, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈম্সিক, সান্লিপাতিক, এ্কাহিক, দ্বাহিক, 
চাতুর্থক-বিপর্ধ্যয় প্রভৃতি সর্ববিধ সাধ্য ও দুঃসাধ্য অর, এবং অভীর্ণ, অগ্নিমান্দয, 
অতিসার আখ্মানঃ ও অরুচি প্রভৃতি দূরীভূত হয়। 

মতাস্তরে আর একপ্রকার চিন্তামণি রস দেখিতে পাওয়া যায় ; থা পারদ, 

৷ গন্ধক, তাত, অত্র, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও দস্তীবীজ, এইসমুদ্রার দ্রব্য সমভাগ, | 
৷ একত্র ঘল্ঘসিয়ার রসে ভাবিত ও মর্দিত করিয়! ছায়াতে শুফ করিবে । অ!দার 

রসের সহিত ১ একরতি বা ২ ছুইরতি পরিমীণে এই ওঁষধ সেবন করিলে, অষ্ট- 

বিধ জর, অজীর্ণ, ও শুলরোগ নিবারিত হয় । 

পর্ণখণগ্ডেশ্বর ।--পারদ, গন্ধক, মনঃশিল!, ও মিঠাবিষ, এইসমস্ত দ্রব্য ূ 

সমভাঁগে লইয়া, নিসিন্দাপাঁতার রসে ও আদার রসে ৩ তিনবার করিয়। ভাবনা 

'দিবে। এই ওষধ ১ একরতি মাত্রায় পাণের রমের সহিত দেবন করিলে, সকল | 
' কার জর আশ্চর্যারূপে প্রশমিত হম্ু। ূ 

| বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি ।--পারদ, গন্ধক, লৌহ, তার, রৌপ্য, স্বর্ণ 
। হরিতাল, খর্পর, কাসা, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা» শ্বর্ণমাঁক্ষিকঃ হীরাকস, মনঃশিলা, 

! সোহাগার খই ও কপূর, এইসমুদায় দ্রব্য সম্ভাগ ) বামুনহাটা, বাঁসক, নিসিন্দা, 

পাণ, জয়ন্তী, করেলাপত্র, পটোলপত্র, সিদ্ধি, পুনর্নবা ও আদা, ইহাদের যৃথা- 

যোগ্য রসের বা কাথের প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দরিয়া, ১ একরতি- 

প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ওষধসেবনে সর্বপ্রকার দৌষজ ও ধাতুগত জর, 

এবং শ্বাস, কাস, পাও, শোথ, হলীমক, প্রীহা, বরৎ ও অগ্রমাংস প্রভৃতি : 
নিবারিত হয়। | 
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৩৬৪ কবিরাজি-শিক্ষ! | 
শাস্পীপী  শশিিসপপি পলাশী কি 

ত্রপুরারি-রস ।- হিঙ্থুলোখ পারদ, গন্ধক, তাত, লৌহ, অভ্র ও. 

মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, এবং রৌপ্য অর্ধভাঁগ, একত্র আদার 
রসের সহিত মর্দন করিয়া, ছুইরতি-প্রমাণ ঝটিকা করিবে। এই ওুঁষধ চিনি 
অথব! মধু ও আদার রসের সহিত লেবন করিলে, অষ্টবিধ জর, জলদৌষজ 
। ম্যালেবিরা ) জব এবং প্রীহা, দর ও অতিসার রোগ প্রশমিত হয়। 

ভ্ররকালকেতৃ-রস ।__পারদ, গন্ধক+ মিঠাবিব, তাত্রভস্ম, মনঃশিলা, 
ভেলার মুটী ও ভরিতাঁল, এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগ, একত্র সীজের আঠার সহিত 

মর্দন করিয়া, গজপুটে পাঁক কবিডভে হইবে । এই ওমধ দুইরতিমাত্রায় মধুর 

সভিত জেভন করিলে, সর্বপ্রকার জর বিনষ্ট হয়] 

্ বিশ্বের রম 1--পারদঃ গন্ধক ও খর্পর, এইসমুদায় দ্রবা মমভাগে 

লইয়া, অশ্রতথঠুল, কুলের মুল, কণ্টকাঁরী, ও কাকমাচী, ইভাদের প্রতোকের 

রসে ঠিনবান করবয়া ভাবনা দিবে ১ ছুউ বাতিন নতি পরিষাঁপে এই ওষধ দুগ্ধের 

সভিত সেবন কৰিলে, রাত্রির আশু নিবারিত ভয় । 

জ্ররারি-রস 1_হিস্ুল, গন্কক, পারদ, তায, সীসা, অভ্র, সোহাগার খই, 

রি সা ও মনঃশিলা, এইসমুদার দ্রবা সমভাঁগে লইয়া, সোন্দালপাতার রূসেব 

১০ দশধিন্ ভাবনা দিবে । তৎ্পরে ১ একরতিপ্রমাণ বটিক1 করিয়া) আদার 

বসের সহিত প্রয়োগ করিলে, সব্ধ প্রকার জ্বর, এবং কঃ পিস্ত, ও শুল প্রভৃতির 

উপশম হয়। 

জ্রীরসরাজ |__পারদ ১ একভাগ, সর্ণমাক্ষিক ১ একভাগ, মনঃশিলা 

» ছুইভাগ, গন্ধক ৩ তিনভাগ, ভরিতাঁল ১৮ আঠারভাগ। তাম ৫ পাঁচভাগ, 

ও ভেলা ৩ 1৪নভীগঃ এইসমস্ত দ্রব্য একত্র সাজের আঠার সহিত মদ্দন করিয়া, 

একটা মুত্ভাণ্ডে রাখিবে, এবং ভাগ্ডের মুখে শরা ঢাক] দিয়া, মাটার লেপদ্বারা 

উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিবে । পরে সেই ভাগে ৪ চাঁরিপ্রহরকাল অগ্নিজাল দিয়া, 

নামাইবে। শীতল হইলে, ওঁষধ বাহির করির!» খলে মর্দন করিয়( ল্টবে । ছুই 

বা চারিরতি-মাত্রার এই ওষধ পাণের সভিত সেবন করিলে, অষ্টবিধ জর বিনষ্ট 

হইয়া থাকে। 
বাত-পিভ্াস্তক-রস 1---পারণ, গন্ধক, অত্র, মুতা, ভাত, লৌহ, স্বর্ণ 

মাক্ষিক ও হরিতাল,» এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগ ) যষ্টিমধু, কিস্মিস্) গুল, 

টিভি লিলি 

পার অর্ক 

সপ এপি এ এপ এ 
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আমলকী, শতমূলী, ও ভূ ইকুমড়া, ইহাদের প্রত্যেকের রসে:এক এক দিন ভাবন! সপ্ন 

দিয়া, একমাষা-প্রমাঁণ বটিকা করিবে। এই গুঁষধ সেবনে বাত-পিত্তজ্র, দহ, 
তৃষ্ণ, ভ্রম, মুখশোষ ও ক্ষয়রোগের উপশম হয়। এই ওধধ সেবনের পরে, চিনি- 

মিশ্রিত হুপ্ধ পান করিতে দেওয়া আবশ্যক । |] 

জ্বরকুঞ্জর-পারীন্দ্ররস |__-পারদ ২ ছুই তোলা, অভ্র ১ এক তোলা 1 

এবং বৌপ্য, ব্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, তা, মৃক্তাঃ প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গিরিমাটী, 

মনঃশিলা, গন্ধক 'ও ন্বর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চাঁরি তোলা পরিমাণে একত্র 

মিশ্রিত করিবে, এবং নিম্নলিখিত প্রত্যেক দ্রব্যের স্বরনে ৩ তিনবার করিয়া 

ভাবন। দিয়!, ৪ চারিরতি-প্রমাঁণ বটি ক! প্রস্তুত করিবে । ভাবাদ্রবা যথা - ক্ষীরুই, 

সভুলনীপত্র, পুনর্নবা, গণিয়ারী, ভূ'ই আমলা, থোধালহাঃ চিরাতা, পন্ুগুলঞ্চ)' 

ঈবলাঙ্গলা, লণ্ভাঁকটকী, মুগান্টী ও গন্ধভাছুলে। ইহা পাণের রদের সহিত 

সেবন কা'রলে, সর্বপ্রকার জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, সশোথ পাওু, এবং কামলা, গ্রহণী 

ও ক্ষয়রোগ প্রশমিত হয়। 

জয়মঙ্গল-রস ।-_হিস্কুলোখ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, তার, বঙ্গ, 

স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ, _ প্রত্যেক দ্রব্য %* ছুই আনা, স্বর্ণ ।* চারি আনা, 

লৌহ %০ ছুই আনা ও রৌপ্য %* ছুই আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ধুতুরাপঞ্রে 

রস, সেফালীপত্রের রন, দশমূলের কাথ ও চিরাতার কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের ৩ 

তিনবার করিয়। ভাবনা দিয়! ছুইরতি-প্রমাণ বাটিক! প্রস্বত করিবে। অন্ুপান 

__জীরাচুর্ণ ও মধু । ইহা সেবন করিলে, থে কোনপ্রকার জর হউক না কেন, 

নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। ইহ! বলবৃদ্ধিব এবং পুষ্টিবৃদ্ধির জন্যও উৎকৃষ্ট উষধ। 

বিষমজ্বরান্তক-লোৌহ ।-_-পারদ ২ ছুইভাগ, গন্ধক ২ দ্ুইভাগ, তার 

১ একভাগ, স্বর্ণনার্ষিক ১ একভাগ ও লৌহ ৬ ছয্পভাঁগ এই সমুদায় গ্রব্য জয়ন্তী- 
পত্রের রসে, কুলেখাড়ার রে, পাণের রসে, আদার রসে ও বাঁপকের রসে যথা- 

ক্রমে পৃথক পৃথক্ পাচবাঁর ভাঁবন! দিয়া, মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন 

করিলে, বিষমজর, গুল 'ও শ্লীহা গ্রশমিত হয় । অধিকন্ত ইহা! অগ্নিকারক, চক্ষুর 

হিতকর, এবং বলপুষ্টির বৃদ্ধিকাঁরক । 

পুটপাকের বষমজ্বরাস্তক লৌহ ।-_হিস্ুপোথ পারদ ১ এক- 
তোঁলা ও গন্ধক ১ একতোঁল।, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া, পপ্নটীর স্কায় পাক.' 

৬৯ ্ৈ 
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০০ কটি 

করিবে। ইহার সহিত স্বর্ণ ।* মিকিতৌলা) লৌহ, অভ্র ও তাঘ্র,” প্রত্যেক 

ূ দ্রব্য ২ ছুইতোলা। ; ব্জ, গিরিমাটী ( রসেন্দ্রমারসংগ্রহে গিরিমাটার উল্লেখ নাই ) 

ও প্রব।ল,_-ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্ধতোলা ; মুক্তাভম্ম, শঙ্খতস্ম ও ঝিনুক- 

ভক্ম, প্রত্যেক দ্রব্য ।* সিকি তোল1,__এই সমুদ্ায় দ্রব্য জলসহ মর্দন করিবে, 

শু হইলে ঝিসুকে পূরিয়া, তাহার উপর মাটীর লেপ দিধে। পরে এ ওষধপূর্ণ 
বিন্ুক, ২০।২৫ খানি বিলঘুঁটের মধ্যস্থ করিয়া! পুটপাক করিবে, এবং শীতল 

[হইলে গ্রহণ করিবে। ইহার মাত্রা-২ রতি। অনুপান পিপুলচূর্ণ, হিন্ু 

| ও সৈন্ধবলবণ। ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জর, পাও, কামলা, শোথ, 

| মেহরোগ, অরুচি, ও গ্রহণী প্রস্তুতি বছবিধ রোগ স্বর উপশমিত হয়। 

কল্পতরু-রস -_-পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ ও তাঅ সমভাগে লইয়া, 

পঞ্চপিত্ত অর্থাৎ বরাহ, ছাগ, মহিষ, রুইমত্গ্ত ও ময়ূরের পিত্তদ্বারা যথাক্রমে ৫ 
প্লীচ দিন, নিসিন্দাপাতার রসে ৭ সাত দিন ও আদার রসে ৩ তিন দিন ভাবনা 

দিবে, তৎপরে সর্ষপাকৃতি বটিক! করিয়া, ছায়াতে শুফ করিয়া লইবে। দোষ, অগ্নি 

ও বয়স বিবেচনা করিয়া) একা দিক্রমে ২১ একুশদিন ইহার এক একটী বটি কা 

সেবন করিতে দিবে । বটিক সেবনাস্তে ঘন্মোদগম পর্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাধিত 

হইয়া, রোগী শয়ন করিয়া থাকিবে ; এবং ঘন্ধোদগমের পর শব্যাত্যাগ করিয়া, 

চিনির সহিত দ্ধ পান করিবে। ইহার অন্থপান_কজ্জলী, পিপুলচুর্ণ 

1 ও উঞ্জল। ইহা সেবন করিলে, জীর্ণজ্র, বিষমজর, অরাতিসার, গ্রহুণী, পা 

ও কামলা! উপশমিত হয়। শ্বাস, কাস ও শুলযুক্ত রোগীকে এই ওঁষধ সেবন 

করাইবে না। 

মতান্তরে আর একপ্রকার কল্পঙরু রদ দেখিতে পাওয়। বায় 3 যথ। পারদ; 

গন্ধক, মিঠাবিষ, মনঃশিলা, ম্বর্ণমাক্ষিক, সোহাগার খই, শুঠ ও পিপুল,__ 

প্রতোক দ্রব্য ২ ছুইতোঁল!, এবং মরিচ ২* কুড়িতোলা, এইসমন্ত দ্রব্য একত্র 

২ চুইপ্রহরকাল মর্দন করিবে। এই শুঁধধ বাতশ্লৈম্সিক জরে উত্রুষ্ঠ। আদার 
রসের সহিত ইহা ১ একরতিমাত্রায় সেবন করিলে শ্বাস, কাস, মুখপ্রসেক, 

*ত, অগ্রিমান্দ্য ও বিসুচিক প্রভৃতি উপদ্রবধুক্ত জর নিবারিত হয়। ইহার নন্য 

লইলে, কফবাতজ শিরঃপীড়া) মোহ, প্রলাপ ও ক্ষবধুগ্রহ ( হাচির বেগরোধ ) 

প্রশমিত হইয়া খাকে। 
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তু... জ্বরাধিকার--জীর্ণ ও বিষমন্ত্বরে | ৩৬৭ রি 

ূ ্র্যহিকা র রন ।-___পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মনঃশিলা 

১ একভাগ, হরিতাল ১ একভাগ, আতইচ ৪ চারিভাগ, লৌহ ২ দুইভাগ ও 

রৌপা ২ অর্ধভাগ, এই সমুদ্বাপন দ্রব্য নিমছালের রস ও অপরাজিতার রসের সহিত 
যথাবিধি মর্দন করিয়া) ৩ তিনরতি প্রমাণ বটিক! করিবে । অনুপান--আতইচের 

কাথ। ইহা সেবন করিলে, ত্র্যহিকাদি সর্ধপ্রকার বিষমজ্ঞর নষ্ট হয়। 

মতান্তরোক্ত ত্র্যহিকারি-রস যথা £--গন্ধক, পারদ ও শঙ্ভন্ম, প্রত্যেক 

দ্রব্য এক একভাগ, এবং তুঁতে ভস্ম সিকিভাগ ; এই সকল দ্রব্যে ক্রমশঃ 

গোজিয়াশাকের রস, জয়স্তীর রস ও কাঁটান'টের রস, ইহাদের প্রতোকের 

৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে । শুষ্ক হইলে, এই 'উষধ ৪ চাঁরিরতি পরিমাণে 

পুরাঁতন-ঘ্বতের সহিত সেবন করিলে, তৃতীয়ক-জর (একদিন অন্তরের পালা 

জর ) নিবারিত হুর। 

চাতুর্থকারি রস ।-_-পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্র ও হরিতাল, প্রত্যেক 

দ্রব্য জমানভাগ, এবং শ্বর্ণ-_পারদের অর্ধভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র কৃষণ 

ধুতুরার ও বকফুলের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি-পরিমাণে বটিকা 

করিবে। অনুপাঁন- -টাপাছাঁলের রদ। ইহ্ান্বারা চাতুর্ধকাদি সর্ধব প্রকার বিষম- 
জ্বর বিনষ্ট হয় । জ্রবিরামকালে এই ত্র্যহিকারি ও চাতুর্থকারি রস প্রয়োগ 

করিতে হয়। 

্রস্থাস্তরোক্ত চাতুর্থকাঁরি রস, যথা__হরিতাঁল, মনঃশিলা, তু তে-ভন্ম? শঙ্খ- 

ভস্ম ও গন্ধক, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র দ্বৃতকুমারীর রসের দহিত ভাবিত 

করিয়া, গজপুটে পাঁক করিবে । পাকের পর পুনর্বার ঘ্বতকুমারীর রসের সহিত 

মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । এই গুঁষধ সেবন করিলে, 

টাতুর্থক জ্বর ও শীতজ্ঞর নিবারিত হয়। মধুর সহিত এই ওষধ সেবন করিয়া, 

দ্বত ও মরিচচুর্ণ মিশ্রিত ঘোল অনুপান করিবে। 

বিগ্ভাবল্পভ রম |__পারদ ১ একভাগ, তাত্র ছুইভাগ, মন£শিল! ৩ 

তিনভাঁগ ও হরিতাল ১২ বারভাগ, একত্র উচ্ছেপাতার রসসহ মর্দন করিবে, এবং 

1 তাহ তাত্রপাত্রে কুদ্ধ করিয়।, বালুকাধন্ত্রে পাক করিবে। পাকজ্ঞানের জন্য 

বাঁলুকা যন্ত্রের উপরে কতকগুলি ধান রাখিবে ; যখন সেই ধান ছুটিয়া -উঠিবে, 
] তখনই ওুঁষধের পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । এই ওঁধধ ২ দুইরতি মারায় 

£টৈ_ 4 

রা রঃ 9 এ পা 
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চিনির সহিত সেবন করিলে, বিষমজর নিবারিত হয়। ইহা সেবন করিলে, 

| তৈল ও অল্পদার্থাদি পরিত্যাগ করিতে হইবে। 

ূ বসন্তমালতা রস ।-ত্বর্ণ ১ একভাগ? সুক্তাভম্ম ২ ছইভাগ, হিস্কুল ৩ 
তিনভাঁগ, মরিচ ৪ চারিভাগ ও খর্পর ৮ আটভাগ, এইসমন্ত দ্রব্য একত্র মাখনের 

সহিত মর্দন করিয়া, পরে পাতিনেবুর রসের সহিত মর্দন করিবে; তাহাতে 

মাথনের স্নেহভাগ ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইবে। শুষ্ক হইলে, এই ওষধ ২ দুইরতি 

নাত্রায় মধু ও পিপুলচুর্ণের সহিত সেবন করিলে, সর্ধ প্রকার জীর্ণ ও বিষম জর 

এবং কাস ও অগ্নিনান্দ্য প্রভৃতি দূরীভূত হয়। ৃ 

পর্সটী রন -_পারদ ১ একভাগ ও গন্ধক ২ দুইভাগ, একত্র ইহাদের 

পপি 

আস বক পপ আপ পা. লা স্পিন পপ ্পসপ ি ল  এ 9 শা শী পপি 

কজ্জলী করিয়া ভীমরাঁজের রসের সহিত মর্দন করিবে । পরে দিলিত পারদ ও. 

গন্ধকের চতুর্থাংশ-পাঁরমিত তাত ও লৌহভম্ম তাঁহার সহিত মিশ্রিত কারা, লৌই- | 

পাত্রে পাক করিবে; পাঁককালে লৌহদগ্দবারা বারংবার নাড়িতে হইবে। উদ্ভম- 

রূপে গলিয়া গেলে, গোবরের উপরে কলার পাতা পাতিয়া তাহার উপর এ গলিত : 
পদার্থ ঢালিবে, এবং কদলীপত্রজড়িত একটা গোবরের পুটুলিন্থার। চাপ দিয়া, 

পর্সটী প্রস্তুত করিতে হইবে । তৎপরে সেই পর্গটা খলে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে । 
একদিন নিসিন্দীপাতার রসের ভাবনা দিবে; অনন্তর জয়ন্তীপত্র, ব্রিফলা, 

রুতকুমারীঃ বাসক, বামুনহাটা, ত্রিকটু, ভূঙ্গরাজঃ চিতামূল ও মুগ্ডিরা, ইহাদের : 

যথাযোগ্য রসে ও কাথে ৭ সাতদিন ভাবন। দিবে। অঙ্গারাগ্রতে শুফ করিয়! 

সেই ওঁষধ ৪ চারিরতি পরিমাণে প্রয়োগ করিলে, শ্লেক্মিকজ্বর, এবং শ্লেম্বুক্ত 

অন্ঠান্ত সর্বপ্রকার জর বিনষ্ট হয়। অন্ুপান- হরীতকী, শুঠ ও গুলঞ্ের কাথ। 

মহারাজ বট ।-_-পারদ, গন্ধক ও অন্র,_-প্রত্যেক দ্রবা ২ ছুইতোলা ॥ 

স্বর্ণ তাত্র ও কপ্পুর,_ প্রত্যেক ॥০ অদ্দতোল। ) সিদ্ধিবীজ, শতমুলী, শ্বেতধুনা, 

লবঙ্গ, কুলেখাড়াবীজ, ভূমিকুম্মাও্ তালমূলীঃ আলকুশীবীজ, জদিত্রী, জারফল, 

বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে»__ প্রত্যেক ।০ সিকিতোল। ) এই সমুদার দ্রব্য একত্র 

তাঁলমূলীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, ৪ চারিরতি-পরিমাঁণে কটিকা করিবে। 

মধুর সহিত এই উষধ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার দোষজ-জ্বর, ধাতুগত-জ্বর, এবং 

কাস, শ্বাস, ক্ষ, উর্ধগত শ্রেম্া, পাও, কামলা, প্রমেহ € রক্তপিত্ত প্রভৃতি প্রশ- 

মিত হয়। ইহা বল-পুষ্টিবর্ধক, এবং শুক্রজনক ও রতিশক্তির বুদ্ধিক।!রক। 

৮, নি 

০ শাস্পিপস্পিটি শি তো শীশিসা শি পিতা পিপি শনি পস্প্পা পাপী শীশশ৮ দি পি্পশীশীশী + 

স্স্ি। ৩৯৯ 
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ত্রিলোক্যচিন্তামণি রন ।-_ন্বর্ণ ৩ তিনভাগ, রৌপ্য ২ ছুই ভাগ, 
অন্র ২ দুইভাগ, লৌহ্ ৫ পাঁচভাগ, প্রবাল ৩ তিনভাগ, মুক্তা ৩ তিনভাঁগ, ও রস- 
সিন্দূর ৭ সাতভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র ঘ্বতকুমারীর রসসহ মর্দন করিয়া ১ 

একরতি প্রমাণ বটিক! করিবে, এবং তাহ! ছায়াঁতে শুঞ্ করিয়া লইবে। অন্ুপান 

_-ছাঁগুপ্ধ। জলদোষজনিত বিবিধ রৌগ ইহাদ্বারা৷ উপশমিত হয়। 

বৃহৎ বিষমন্তরান্তক রস |-__পারদ, গন্ধক, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, 
লৌহ, অত্র, ভাম, হরিতালভস্ম+ বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও ন্বর্ণমাক্ষিক, এই সমুদাঁয় 

দ্রব্য সমভাগ ; একত্র নিসিন্দাপাঁতী, পাণ, কাঁকমাঁচী, ক্ষেৎপাপ্ড়া, ত্রিফলা, 
উচ্ছেপাতা, দশমূল, পুনর্ন বাঁ, গুলঞ্চ, বাসকপাতা, ভূঙ্গরাজ ও কেশুরে, ইহাদের 
যথাসম্ভব রস বা কাথের সহিও তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতি- 

প্রমীণ বটিকা করিবে। এই গুষধ পুরাতন-গুড় ও পিপুলচুর্ণের সহিত সেবন 
করিলে, সকল প্রকাঁর নুতন, পুরাতন জীর্ণ, বিষম, ধাতুগত ও জলদোঁষজ 

(মালেবিয়া জ্বব নিবারিত হয়। 

| বৃহ দ্ররান্তক শৌহ ।--পার”ঃ গন্ধকঃ জয়িত্রী ও জারফল, প্রত্যেক 

দ্রব্য ৯ একছোলাণ সবণভিদ্ম 1০ সিকিতোলা, বৌপা ॥০ অর্দতোলা, লৌহ ॥০ অর্দ- 
| তোলা, এবং আন্র শিলাজতু, ভঙ্গরাজ, মুতাঃ কেশুরে, অপামার্গঃ লবঙ্গ, ত্রিফলা; 

| দারুচিনি, পিপুলমূলঃ সৈন্ধবলণণ, বিটুলবণ, গুলপ্চের চিনি, কণ্টকারী, রমন, 

| ধনে, ভীবা, কুষ্ণজীত্রা, রক্তচন্দন, দেধদার, দারুভরিদ্রী, উন্যন, চিরাতা ও 
ূ বাল, প্রতে'ক দব্য এক এক তোলা ও মরিচ ২ ছুইতোঁলা, এইপমস্ত দ্রব্যে 
ৃ আদার এসেব ৭ মাতবা ভাঁবনা দিয়া, অদ্দীমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে । 

| এইট উধব মধুর সঠিহ সেবন করিলে, সাধ্যাপাধা সর্বধিধ জর, পাত, কামলা, 
৷ এবং »গ্রিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হর। ইহা! বলকর, পুগ্টিজনক, এবং রতি- 

শর্তির বুদ্ধিবারক। অগ্রপানবিশেষের সহিত ইভা অন্তাক্টি রোগে প্ররোগ 

করা বায়। 

ৃ শীতভপ্তী রস ।-পারদ, গঞ্ধক, খর্পর, হ্রিতাল, তুতে ও সোহাগার 

ৃ থই, প্রত্যেক প্রবা ১ একতোলা, উচ্ছেপাতার রসের সহিত একদিন মর্দন করিয়া, 

একটী ৬ ছনতোলাপরিমিত বিশ্তদ্ধ তাত্রনিশ্মিত খলের অথবা শুদ্রপ কোন তাশ্র- 
পাত্রের মধ্যভ(গে সেই মদ্দিত ওঁষধধ লেপন করিবে । পরে সেই পীাঁত্রটী হাঁড়ীর 

সপ পপ আর পপ এ 

স্পা 
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মধ্যে অধোমুখে অর্থ/ৎ উবুড় করিয়া রাখিয়া, তাহার উপরে একটা ছোট হাড়ী 

উবুড় করিয়া টাক! দিবে এবং হাড়ীর শুন্ত অংশ বালুকাছার! পূর্ন করিবে। সেই 
বালুকাঁর উপরে কতকগুলি ধান্ঠ নিক্ষেপ করিয়া, হ্াড়ীটীর নীচে অগ্নিজাল দিতে 

হুইবে। অগ্নিতাঁপে যখন সেই ধান্তগুলি ফুটিয়া উঠিবে, তখনই পাক শেষ হই- 

7 
_5 

যাছে বুঝিয়া, চূল্লী হইতে হাড়ীটা নামাইয়া রাধিবে এবং শীতল হইলে, তন্মধ্য 
হইতে ওুঁষধ বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে সেই ৪ষধ চূর্ণ করিয়া, তাঁহার সহিত 
৬ ছয়তোল! মরিচচুর্ণ মিশ্রিত করিবে । এই ওুঁধধ ২ ছুইরতি মাত্রায় পাণের 

সহিত সেবন করিলে, শীতষুক্ত বাতিকজ্বর আশু নিবারিত হয়। 

গ্ন্থাস্তরোক্ত শীতভঞ্তী-রস, যথা--হরিতাঁল ১ একভাগ, হিঙ্্ুলোখ পারদ ২ 

ছুইভাগ, গন্ধক ৩ তিনভাগ ও মনঃশিলা ৪ চারিভাগ, একজ এইসমন্ত দ্রব্য 

জলের সহিত মর্দন করিয়া, দেই মর্দিত উুষধ একটা তাপাত্রের মধ্যভাগে 

লেপন করিবে এবং সে ওঁষধলিপ্ত তাত্রপাত্রটী হ্থাড়ীর মধ্যে উবুড় করিয়া, 
বালুকাদ্বারা স্থাড়ীটী পুর্ণ করিবে। পরে পূর্বোক্ত নিয়মে অগ্নিজালে 
পাঁক করিয়া, শীতল হইলে; সেই ওঁধধ চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে সেই 

ওঁষধ ২ ছুইরতিমান্ত্রায় পাণ ও মরিচের সহিত সেবন করিলে, শীতদাহাদি- 
যুক্ত সর্ববিধ জ্বর নিবারিত হয়। ওঁধধ সেবনের পরে, রোগীর অবস্থা বিবেচন! 

করিয়া দুগ্ধার পথ্য দিতে হইবে। 
শীতারি রস ।---প্রথমতঃ কুম্মাগুক্ষার, তিলগাছের ক্ষার ও চুণের জল- 

সহ হরিতাল পাঁক করিয়া, তাহাঁর সহিত সমপরিমিত পারদ মিশ্রিত করিবে এবং 

উচ্ছেপাতাঁর রসের সহিত ৩ তিন দিন মর্দন করিবে। পরে সেই খধধ একথাঁনি 

শরায় রাখিয়া, একটী তাত্রপাত্রত্বারা তাহ ঢাকা দিবে এবং হরীতকীচুর্ণ গুড়, 

লবণ, খড়ী ও মাটীন্বারা সংযোগস্থল উত্তমন্ধরপে রুদ্ধ করিবে। তৎপরে তাহা | 
বালুকাযস্ত্রে পাক করিতে হইবে। এই বালুকার উপরে কতকগুলি ধান্ট রাখিবে ) 

এবং ধান্তগুলি ফুটিয়৷ উঠিলেই পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে । গীতল হইলে, 

ওঁষধ বাছির করিয়া লইয়! চর্ণ করিবে। এই গুঁষধ ২ ছইরতি মাত্রায় তুলসী- ূ 

পাতার রসসহ মাড়িয়া, মধুঃ পিপুলচুর্ণ, দ্বৃত, দুগ্ধ ও চিনি, এই কয়েকটা অন্থুপানের 

সহিত সেবন করিলে, বহুদিনের সঞ্চিত জরও বিনষ্ট হয়। ওঁষধ সেবনের পরে ূ 

মুগের যূষ ও হুদ্ধের সহিত অন্লপথ্য ব্যবস্থা করিবে। ূ 
টি পি 



ঙু. চে জ্বরাধিকার- _জীর্ণ ও বিষমস্তবরে । ৩৭১ 

বিক্রমকেশরী রস |।-_-তাত্র ১ একভাগ ও রৌপ্য ২ ছইভাগ একক্র 

মর্দন করিয়া, তাহার সহিত পারদ, গন্ধক ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক 

ভাগ মিশ্রিত করিবে এবং নেবুমূলের ছালের রসের ২১ একুশবার ভাবনা দিয়া, 

শুধধ করিয়া লইবে। এই ওঁষধধ ১ একরতিমা্রার় সেবন করিলে, সকলপ্রকার 

জরই নিবারিত হয়। 

মেঘনাদ রস | --.রৌপ্য, ( রমেন্দ্রসারসংগ্রহে রৌপে।র পরিবর্তে অন্র- 
গ্রহণের বিধি দেখিতে পাঁওয়। যায়), কাঁংস্য ও তাত, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, 

ও গন্ধক ৩ ঠিনভাগ, একত্র লাঁল-কাটান'টের ক্কাথের সহিত মর্দন করিয়া, * 

ছয়বাঁর গজপুটে পাঁক করিবে । এই ওঁষধ ২ ছুইরতি মাত্রায় পাণের সহিত 

সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। পথ্য-দুগ্ধান্ন। জরাতিসার রোগে এই 

ওঁষধ সেবনের পরে শুঁঠ, আতইচ, মুতা, চিরাতা; গুলঞ্চ ও কুড়চি-ছাঁল, এই- 

সকল দ্রব্যের কাধ অন্পান করিবে । ইচাদাঁর। নবজ্বর, জীর্ণজ্বর এবং দাহ ও 

তৃষণ প্রভৃতির উপশম হয়। 

জ্বরশূলহর রস ।--সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, 

সেই কজ্জলী একটী ভাগ্ডে রাখিবে এবং তাহার উপবে একটী তাআপান্ 

উবুড় করিয়া ঢাকা দিবে। উভয়ের সংযোগন্থল লেঁপদ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ 

করিবে। পরে সেই ভাগ অগ্নিজালে চড়াইয়া, ঁষধধ পাঁক করিতে হইবে। 

পাঁকশেষে শীতল হইলে, ওঁষধ বাহির করিয়! লইবে। এই ওঁষধ ২ দুইরতি বা 

৩ তিনরতি পরিমাণে পাণের সহিত সেবন করিলে, চাতুর্থক প্রভৃতি সমু 

বিষমজ্ঞর, সপ্লিপাতজ্বর এবং জ্বরের ভাবী আক্রমণ নিবারিত হয়। ওঁষধ- 

/ঁবনের পূর্বেব জীর! ও সৈন্ধবলবণ চর্ববণ করিয়া, তৎপরে ওষষ. সেবন 

করিতে হইবে। 

জীবনানন্দাভ্র ।-_-অন্র ৪ চারিতোলা, জীরা। ২ ছুইতোলা, ধুতুরার বীজ. 
২ ছুইতোঁলা, একত্র বাসক, কণ্টকারী, আমলকী, মুতা ও গুলঞ্চ,_-প্রত্যেকের | 

৮ আটতোল। রসের অথবা ক্কাথের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মর্দন করিতে হইবে। 
তৎপরে ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিয়।, দোষভেদানুসারে উপযুক্ত অনুপানের 

সহিত প্রয়োগ করিবে। এই ওঁষধধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার বিষমজ্বর এবং 

প্লীহা, যর্তৎ, বমি, রক্তপিত্ত, বাঁতরক্ত, গ্রন্ণী, শ্বাস, কাস, অরুচি, শুল, বিবমিষা, 

পম, সস ই ই লই - _-  _--_ _ _________________ 
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2 ৩৭ং কবিরাজি-শিক্ষা। তি 
ও অর্শোরোগ শ্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহ! অগ্নিবর্ধক, বলকাঁরক, শুক্রজনক ও 

রসায়ন। 

গন্ধ ক-কজ্জলী |-_-একটা মৃত্তিকাপাত্রে করিয়া, কণ্টকারী, নিসিন্দা, 

ও নাটাকরঞ্জের রস, একত্র অগ্ষিালে চড়াইবে) এবং তাহাতে গন্ধকচুর্ণ 
নিক্ষেপ করিয়া মৃছ মুছু অগ্রিজাল দিবে । গন্ধক গলিয়া গেলে, তাহাতে 

গন্ধকের সমপরিমিত পারদ নিক্ষেপ করিবে এখং উভয়ে মিশ্রিত হইবামাত্র 

তৎক্ষণাৎ অগ্রজ্বাল হইতে নামাইয়া, সেই পাঁরদ-গন্ধকের কজ্জলী করিবে। 

১ একরতি-পরিমাণে এই কজ্জলী এবং জারার চূর্ণ %* ছুই জানা ও সৈম্ধব- 

লবণ %০ দুই আনা, একত্র পাণের সহিত সেবন করিতে হইবে । বনের 

পরে, জরে উঞ্জজল, বমিতে চিনির পানা, আঁমদোষে পুরাতন গুড়, ক্ষয়রোগে 

ছাগছুদ্ধ, রক্তাতিসারে কুড়চির ক্বাখ, এবং বক্তবমনে যজ্ঞডুমুরের রস প্রভৃতি 

অন্থপান করিবে । ইহা চর্বরোগনাশক, আযুর বৃদ্ধিকারক এবং সংজ্ঞাহীনতায় ' 
ংজ্ঞাকারক। ৰ 

লৌহাসব ।-_-লোহচুর্ণ ত্রিকট্, করিফলা, নমানী, বিড়র্গ, মুতা ও চিতা- 
মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ বত্রিপতোলা, মধু ৬৪ চৌষউতোলা (/৮ আট সের ), 

গুড় ।২॥* সাড়ে বার সের এবং জল--১২৮ এক শত আটাঁশ সের, একত্র এই 

সমন্ত দ্রব্য ঘ্বৃতভা বত কলসে রাখিয়া, পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। এক- 

মাস পরে এই আসব ছীকিয়। জইবে এবং রোগের ও রোগীর অবস্থা ঠা 

করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে । এই আসব সেবন করিলে, জীর্ণজরর, 

গ্লীহা, পা শোথ? উদর, শ্বাস, কাদ, এর ভগন্দর, গ্রহণী, হৃত্রোগ, অকচি ও 

অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত হন । 
অমুতারিষ্ট ।--গুলঞ্চ ১২॥০ সাঁড়েবার সের ও মিলিত দশমুল ১২০ | 

মাড় বার সের, একজ্ল ২৫৬ ছুই শত ছা'প্লান্ন সের জ্স্চ সিদ্ধ করিয়া, ৬৪ চৌধস্্র 

সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইপা ছঁকিরা লইবে। 'অপন্তুর 'ইক্কাথে ৩৭॥০ সাড়ে 

সইত্রিশ সের গুড় মিশ্রিত করিবে এবং কৃষ্ণচজীরা /২ হই সেস, ক্ষেৎপাপ্ড়া 
/০ এক পোয়া, ছাতিমছাঁণ শুঠ, পিপুল, মরিচ, মুতা, নাগেশ্বর, কটুকী, আত- 
ইচ ও ইন্দ্রবব,__ প্রত্যেক দ্রব্য আটতোলা নিক্ষেপ কাণয়া, আব্দ-ভাণ্ডে এক- 

মাস রাখিয়। দিবে। এই অরিষ্ট নেবন করিলে, সব্ধ প্রকার জর বিনষ্ট হয়। 

১ পপর এর এরা». পপ 

ঠা 



শু 

সর ৩ 

জ্বরাধিকার--জীণ ও বিষমস্তবরে । ৩৭৩ 

অঙ্গারক-তৈল ।-__মুচ্ছিত তিলতৈল /৪ চারিসের, কাঞ্রি ১৬ ষোল 

সের এবং বন্ধার্থ মুর্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্র দারুহরিদ্রা, মগ্তিষ্ঠা, রাখালশসার 

মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রান্না, জটামাংসী ও শতমুলী,_মিলিত /১ এক 

সের এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথানিয়মে পাঁক করিয়া, পাঁক শেষ হইলে, 

তৈল ছীকিয়া লইবে। পরে তাহাতে কর্পূর শিলারস ও নথী, প্রত্যেকের চূর্ণ 
২ দুইতোলা মিশ্রিত করিয়া রাঁথিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, সকলপ্রকার 

জীর্ণজর প্রশমিত হয়। 
বৃহ অঙ্গারক তৈল ।-__মুচ্ছিত তিঙ্গতৈল 49 চাঁরিসের, পাকার্থ 

কাজি ১৬ ষোঁলসের, কন্ধার্থ__শুক্ষমূল?) পুনর্নবা, দেবদারু, রাক্সা, শুঁঠ এবং 
অঙ্গীব্ক-তৈলোক্ত সমুদায় কক্দ্রব্য,__সর্ববসমষ্টি /১ একসের, যথানিয়মে পাঁক 

করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, জর, শোথ ও পাঁওুরোগ প্রশমিত হয় । 

লাক্ষাদি তৈল ।-_মুচ্ছিত তিলতৈল /৪ চারিসের, কাজি ২৪ চবিবশ- 

সের) কন্ধার্থ লাক্ষা, হরিদ্্রা ও মণ্রিষ্ঠা,_ মিলিত /১ একসের এবং জল /৪ চারি 

সের, যথানিযমে পাক করিবে । এই তৈল ব্যবহার করিলে, দাঁহছ ও শীতজ্বর 

প্রশমিত হয় । 

মহালাক্ষাদি তৈল ।-_মুচ্ছিত তিলতৈল /8 চারিসের, লাক্ষার কাথ 

১৬ ষোলসের (লাক্ষা /৮ আঁট সের ও জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ যোল- 
সের ), দধির মাত ১৬ ষোল সের ;- কন্কার্থ__শুল্ফ, হরিদ্রা, মুর্্বামূল, কুড়, 

রেণুক, কট্কী, যষ্টিমধুঃ রান্না, অশ্বগন্ধা+ দেবদারু, মুতা ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক 
দ্রব্য ২ ছুইতোল।, যথানিয়মে পাঁক করিবে। তৈলপাক সমাপ্ত হইলে, বিধানান্ধ- 

সারে শিলারস, নথী ও কর্পুর, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুই তোলা, তৈলসহ মিশ্রিত 

ঙ 

7 ৮7 শপারপি ি পাটা পিক পিতার 

করিয়া রাখিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, সর্বপ্রকার জর এবং কাস, শ্বাস; ' 

গান্রবেদন! ও কপ গ্রভৃতি অন্তান্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। 
কিরাতাদি তৈল ।__সুচ্ছিত কটুতৈল /৪ চাঁরিসের, দধির মাত /৪ 

চারিসের, কাজি /৪ চারিসের, চিরাতার ক্াঁথ /৪ চাবিসের, এবং কন্ধার্থ-- 
নি পাটি 7 পিল শস্শ রি 

ূ্ববামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রাঃ মঞ্রিষ্ঠাঃ রাখালশসার মূল, বালা, কুড়, রানা, : 

্ঁজপিপ্পলী, শু'ঠ, পিপুল» মরিচ, আফ্নাদী, ইন্দ্রযব, সৈন্ধব-লবগ» লচল-লবণ, 
1 বিটলবণ, বাসকছাল, শ্বেত-আকন্দের মূল, স্তামালতাঃ দেবদারু ও মাকালফল, 
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| 

মিলিত /১ একসের, যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, সর্বব- 

প্রকার জ্বর, পাও এবং অতিসার, গ্রহণী, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি নানাপ্রকার 
রোগ প্রশমিত হয়। | 

বৃহৎ কিরাতাদিতৈল |-_মুচ্ছিত কটুতৈল /৮ আটসের, ক্কাথার্থ 
চিরাতা ১২॥* সাড়েবার সের ও জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ ষোল সের? 

মুর্বামূল /৪ চারিসের ও জল ৩২ বত্রিশ সের--শেষ /৮ আটসের ; যথা- 

নিয়মে প্রস্তত লাক্ষার কাথ /৮ আটসের, কাজি /৮ আটসের ও দধির মাত 

/৮ আটসের ; কন্কার্থ-_চিরাতা, গজপিপ্নলী, বাক্স) কুড়, লাক্ষা, রাখাল- 

শসার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, হবিদ্রা, দারুহরিদ্রা১ মূর্ববামূলঃ যষ্টিমধু, মুতা, পুনর্নবা, 
সৈন্ধব-লবণ, জটামাংসী, বুহুতী, বিটুলবণ, বালা, শতমুলী, রক্তচন্দন, কট্কী, 

অশ্বগন্ধা, শুল্ফা, রেপুক, দেবদারু, বেণামুল, পদ্মকান্ঠ, ধনে, পিগ্ললী, বচ, শী, 

ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কীঁক্ড়াশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শালপাণী, চাকুলে, দত্তীমূল, 

বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমের ছাল, হবুষা, যবঙ্গার ও শঠ,-_ প্রত্যেক 

দ্রব্য ৪ চারিতোলা, যথাবিধি পাক করিবে । পাক শেষ হইলে, গন্ধদ্রব্য প্রদান 

করিবে । এই তৈল মর্দন করিলে, সর্বপ্রকার বিষমজর, শ্লীহা, শোথ, এমেহ, 

জবর ও পাওুরোগ বিনষ্ট হয়। 
বুহৎ পিপ্পল্যাদি (তৈল ।-_মুচ্ছিত তিলতৈল /8 চারিসের, দধির 

মাত, কাজি, তত্র ও টাবানেবুর রস প্রত্যেক দ্রব্য /৪ চারিসের, এবং কন্কার্থ-_ 

পিপুল, মুতা, ধনে সৈন্ধব, ব্রিফলা, বচ, যমানী, বনযমানী, রক্তচন্দন, কুষ্ঃ শী... 

দ্রাক্ষা, রাখালশসার মূল, শালপাণী, গোক্ষুরঃ চিরাতা, নিমপত্র, ঘোড়ানিমে; 

ছাল, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, চাকুলে, বৃহতী, দত্তীমূল, দারুহরিদ্রা, মহাদা, ক্ষেত, 
পাপ্ড়৷ ও গজপিপ্ললী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুই তোলা, বথানিকমে পাক করিয়া, 
পাকশেষে গন্ধদ্রব্ঘারা গন্ধপাঁক করিবে। এই তৈল ব্যবহার করিলে, সকল- 

প্রকার জীর্ণ ও বিষমজ্বর নিবারিত হয়৷ 

ষট্কট্টর তৈল ।-_সুচ্ছিত তিলতৈল /৪ চারিসের, তত্র ২৪ চৰিবশ- 

সের, এবং কন্ধার্থ সাচীক্ষার, শু ১, মুর্বাফল, লাক্ষ, হরিদ্র] ও মগ্রিষ্ঠা,-মিলত 

/১ একসের, থানির়মে পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে শীত ও দাহসংযুক্ত 

সর্বপ্রকার জীর্ণ ও বিষমজ্র নিরারুত হয়। 
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মহাঘট্কট্টর তৈল।-_সুচ্ছিত তিলতৈল /৪ চারিসের, শুক্ত /8 

চারিসের, কাজি /৪ চারিসের, দরধির মাত /৪ টারিসের, তত্র /৪ চারিসের, 

গোৌড়ানেবুর রূস /৪ চারিসেরঃ এবং কন্কার্থ_পিপুলঃ চিতামূল, বচ, বাসক, 

মঞ্জিষ্টা) মুত, পিপুল, বড়-এলাচ, আতইচ, ব্েেণুক, ত্রিকটু, যমানী, দ্রক্ষা১ কণ্ট- 

কারী, চিরাতা, বেলছাল, রক্তচন্দন, বামুনহাটা, অনন্তমুল, হরীতকী, আমলকী, 

 শালপাণী, মুর্ববামূল, জীরাঁ, সর্প, হি, কট্কী ও বিড্গ, সমুদায়ে মিলিত /১ 

ৰ একসের১ যথাঁবিধি পাক করিয়া, গন্ধদ্রব্যসহ গন্ধপাক করিবে । এক দিন, ছুই 

| দিন, অর্ধমাস ও একমান অন্তর যে জর উপস্থিত হয়, এই তৈল ব্যবহাধ করিলে, 

ৃ সেইসমস্ত জর এবং অন্ঠান্ত জীর্ণ ও বিষমজ্বর প্রশমিত হয়। 

ৰ গুড়,চ্যাঁদি ঘ্বত ।- গুল, ভ্রিফলা, বাসক, দ্রাক্ষা ও বেড়েলা১ এই 

ৰ পাঁচটা দ্রব্যের কাথ ও কক্ছের সহিত ষ্থাবিধি পাঁচপ্রকার ঘ্ৃত পাক করিবে। 

ূ ইহার প্রত্যেকটাই জীর্ণজ্রনাশক । 
ক্ষীরষট্পলক ঘ্বৃত ।-_ মুচ্ছিত গব্যদ্বৃত ”৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬.যোল- 

ূ সের, জল ৬৪ চৌষট্টিসের, এবং কন্ধার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শু ঠ 
| ও সৈন্ধব-লবণ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আট তোল!) ও পাঁকার্থ জল ১৬ 

ৰ যোলসের ; যথানিয়মে পাঁক করিবে । এই দ্বৃত সেবন করিলে, জীর্ণ ও বিষম- 

ূ জ্বর এবং প্লীহা ও গুল্স গ্রভৃতি দূরীভূত হয়। 

দশমুলষট্পলক ঘ্বাত ।--দশমূল /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ 

চি 00 

চৌষট্রিসের__শেষ ১৬ যোলসের । কন্ধার্থ--পিপুল+ পিপুলমূল, চই, চিতামূল, | 
শু'ঠ ও যবক্ষার, এই কয়েকটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা ৮ আট তোলা, এবং ছুপ্ধ /৪ 

চাঁরিসের, এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত বথানিয়মে /৪ চারিসের ঘ্বৃত পাক করিবে। 

এই দ্বুত বিষমজ্বর, প্রীহা, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও পাঞুরোগ নাশ করে। 

বাঁপাদ্য ঘৃত।-_বাসক, গুল, ত্রিফলা, বলাডুমুর ও দুরালতা ইহাদের 

কাথ /৮ আট সের, কনার্থ পিপ্ললীমূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলম্্দী ও শু, 

সর্বসমষ্টি /১ একসের, এবং ছুঞ্ধ /৮ আটসের যথাবিধানে ইহাদের সহিত /৪ 

চারিসের ঘ্বত পাক করিবে । ইহা৷ জীর্ণ্ররনাশক । 

পিপ্পল্যা্ ঘ্বৃত ।--সৃচ্ছিত ত্বত /৪ চারিসের, জল ১৬ যোলসের, 

| কন্ধার্ঘ__পিপল, রুক্তচন্দন, মুতাঃ বেণামুল, কটট্কী, ইন্দ্রষব, ভূঁই-আমলা১ অনস্ত- 
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মূলঃ আঁতইচ, শাঁলপাণী, ড্রাক্াঃ আমলকী, বেলছাল, বঙগাডুমুর ও কণ্টকারী,_ 
সর্বসমষ্টি /১ একসের, এবং দুগ্ধ ১৬ ষোঁলসের, যথাবিধানে পাক করিবে। ইহা 

জীর্ণজ্বর, শ্বীস, কাস, হিক্কা, য়, শিরঃশুল, অরোচক, অগ্নিবৈষম্য ও অঙ্গসস্তাঁপের 

নিবৃত্তিকারক ৷ 

এইসমস্ত ঘ্ৃত প্রথমে ॥০ অন্ধতোঁল মাত্রায় সেবন করাইতে হয়। পরে 

সহানুসারে ক্রমশঃ মাত্রাবৃ্ধি করিয়া, ২ ছুইতোলা পর্যন্ত সেবন করান যায়। 
অন্ুপাঁন / একছটাক আন্দাজ উষ্ুঞ্ধ। 

্লীহা ও যরুৎ। 
ঞ 

ূ 

| 

মাণকাদি গুড়িক1 ।-_-একবংসরের পুরাতন মাণ, অপামার্গের ক্ষার, 

শুল্ক, বাসকমূল, শালপাণী, সৈন্ধব-জবণ, চিতামূল, শু'ঠ, ও তালজটার ক্ষার,__ 

প্রত্যেক দ্রব্য ৬ ছয়তোলা, এবং; বিট্ুলবণ, সচল-লবণ, যবক্ষার ও পিপুল,-- 
প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ ছুইতে লা একত্র ১৬ ষোলসের গোমুত্রসহ পাক করিবে। 
মোঁদকের ন্তায় ঘনীভূত হইলে নামাইয়া, শীতল হইলে, ৩ তিন পল (২৪ চবিবশ 

তোলা! ) মধু তাহার সহিত মিশ্রীত করিবে । ইহা ॥* অর্ধতোল! মাত্রায়, উষ্ণ- 
জলের সহিত সেবন করিলে, গ্লীহা ও ষকৎ প্রভৃতি বিবিধ উদ্দররোগ 

£গ্রশমিত হয়|: 

বৃহৎ মাণকাদি গুড়িক1 |-__ পুরাতন মাঁণ, আপা্গমূলের ক্ষার, শাল- 
পাণী, চিতামুলঃ সীজমুল, শু'ঠ, সৈন্ধব-লবণ, তালজটার ক্ষার, বিড়ঙ্গ, হুবুষ, চই, 

বচ, বিটুলবণ, সচল-লবণ, ষবক্ষার, পিপুল; শরপুজ্ঘ, জীরা ও পাঁলিধা-মান্দারের 
মূল»--প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা, একত্র ২৪ চৰিবশসের গোশুত্রসহ পাক 

করিবে, এবং ঘনীভূত হইলে, জীর!, ভ্রিকটু, হিং, যমানী, শঠীঃ তেউড়ীমুল, 
দস্তীমুল রাখালশসার মূল,_ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোলা তাহাতে প্রঙ্েপ দিবে? | 



নি দু 
প্লীহা ও যকৎ। ৩৭৭ 

শীতল হইলে, ২৪ চবিবশতোঁল! মধু তাঁহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, ॥* অর্ধাতোলা 
মাত্রায় গরমজলের সহিত প্রয়োগ করিবে । ইহ! সেবন করিলে, যকত, প্রীহা, 
পাওডুঃ কামলা, শোথ, জর, অরুচি, গুলু, আনাহ, উদর, কুক্ষি ও পার্শুল প্রভাতি 

নিবারিত হয়। 

গুড়পিপ্পলী |-_বিড়লগ, ত্রিকটু, কুড়, হিমু, পঞ্চলবণ, ববক্ষার, 

সোহাগা, সাচীক্ষার, .সমুদ্রফেন, চিতামূল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তাঁলজটার 
ক্ষার, কুমড়াঁর ডালের ক্ষার, অপামার্গভন্ম, তেঁতুলছালভন্ম,_ প্রত্যেক দ্রব্য সম-. 

ভাগ, সমুদাঁয় দ্রব্যের সমান পিপুলচূর্ণ ও সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ পুরাতন-গুড়, একক্র 

মাঁড়িয়া লইবে। ইহা ॥০ অর্দতোল! মাজায়, উষ্ণজল অন্গপাঁনসহ যত্প্রীহাদি 

রোগে প্রয়োগ করিবে । গুলু, উদর, শোঁথ, কাপ, এবং জীর্ণন্ঘরেও ইহা বিশেষ 
উপকারক। 

বৃহৎ গুড়-পিপ্ললী |--পুরাতন গুড় ১২॥০ সাড়েবারসের, পিপুরচ্ণ | 

১২॥০ সাঁড়েবারসের, এবং হিং, ভ্রিকটু, সৈন্ধব-লবণ, চিতামূল, বিটুলবপ, যবক্ষার, | 

সাচীক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, তা লজটার ক্ষার, কুলেখাঁড়ার ক্ষার, তেঁতুলের ক্ষার, 

সমুদ্রফেন ও মনসাসীজের আঠা- প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা; একত্র মর্দন | 

করিয়া, মোদকবৎ করিতে হইবে। এই ঁষধ রোগীর কোষ্ঠ বিবেচনা পূর্বক 
।০ চারি আনা! হইতে ॥০ অর্ধতোল! পর্য্যন্ত মাত্রা প্রয়োগ করিলে, জর ও 

প্ীহা নিবারিত হয়। 

অভয়ালবণ | -. পালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, মনসা-সীজের ছাল, 

| আপাঙ্গ, চিতার মূল, বরুণছাল, গণিয়ারীছাল, বেতোশাক, গোক্ষুর, বুহতী, 

কণ্টকারী, নাঁটা, হাঁপরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা, ও পুনর্নবা এইসমন্ত দ্রব্য 

কুট্টিত করিয়া, একটী হাড়ীর মধ্যে তিলকাঠ্ের জালে ভন্ম করিবে। তৎপরে 

৬৪ চৌষট্িসের জলের সহিত এ ভন্ম /২ দুইসের পাক করিবে, এবং ১৬ যোল. 

সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়, ক্রমে ক্রমে সেই জল ২১ একুশবার ছাঁকিয়! 
লইবে। পরে সেই ক্ষারজলসহ সৈন্ধব-লব্প /২ ছুইসের, হরীতকীচুর্ণ /১ এক- 

সের ও গোমুত্র ১৬ ষোল সের মিশ্রিত করিগ্প! পাঁক করিবে। ঘনীভূত হইলে 
| নামাইয়া কৃষ্জীরা, ভ্রিকট, হিং, যমানী, কড ওী শটা,-__পোাতাগিবচক সর্প 
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করিলে, প্লীহা, ষরৎ, গুল্স১ আনাহ, অগীলা, ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া 
উপশমিত হয় । 

গুড় চ্যাদি চূর্ণ ।-_গলঞ্চ” আতইচ, শু'ঠ, চিরাতা, কালমেঘ, মুত, 
পিপল, ববক্ষার, হীরাকস, ও চীপার ছাল, প্রত্যেকের চুর্ণ সমভাগ, একত্র মিশ্রিত 

করিয়া, /০.এক আনা ঢুহইতে |০ চারি আনা পধ্যন্ত মাত্রায় বিবেচন। পুর্ববক 

প্রয্নোগ করিবে। যকৃত, গ্লীহা, পা, অগ্নিমান্দ্য, ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রবযুক্ত 
সর্বপ্রকার দোষজ ও জলদোষজাত (ম্যালেরিয়া ) জ্বরে, এই ওঁধধ বিশেষ 

,উপকারক। 

অর্কলবণ ।-_আকন্দের পাতা ও সৈন্ধবংলব্ণ উভয় সমভাগ ; একক্র 

অস্তরমে অর্থাৎ হাঁড়ীর ভিতর শরা ঢাকা দিয়া পোড়াইবে । সেই দগ্ধ ক্ষার /* 
এক আন! হইতে ।০ চারি আন। পর্যন্ত মাত্রায়, দধির মাতের সহিত সেবন 

করিলে, প্লীহা, গুল, ও উদররোগ উপশমিত হয়। 
রোহিতকাগ্যি চুর্ণ ।--রোহিতকছাল, যবক্ষার, চিরাতা, কট্কী, মুত্া, 

নিশাদল, আতইচ ও শুঠ, প্রত্যেকের চুর্ণ নমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, /ৎ 

এক আনা হইতে %* ছুই আন পর্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বার৷ 
প্রীহা ও ষরুৎ-রোগের উপশম হয়। 

প্রীহার্ণৰ রস ।-__হিঙ্কুল, গন্ধক, মোহাগার থই, অন্র ও মিঠাবিষ, 
প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা, একক্র মর্দন করিয়া, তাহার সহিত পিপুল ও মরিচ 

_-প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোল! মিশ্রিত করিবে । পরে ৩ তিনরতি প্রমাণ 

ব্টিকা করিয়া, সেফালিকা-পত্রের রস ও মধুর সহিত প্রয়োগ করিবে । এই 

ওষধ সেবন করিলে, প্রীহা, জর, শ্বাস, বমি, ভ্রনঃ এবং আগ্মমান্য্য প্রভৃতি 

নিবারিত হয়। 

প্লীহান্তক রস ।---তাত্, রৌপা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিন্কুলঃ রসাঞ্জন, ৷ 

পারদ, গম্ধক গুগৃগুলুঃ ত্রিকটু, রাঙ্গা, জয়গালবীজ, ভ্রিফলা, কটুকী, দত্তীমূলঃ . 

ঘোষামূল, সৈন্ধব, তেউড়ীমূল, ও যবক্ষার, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র 
এরগুতৈলের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিক করিবে। এই 

ওঁধধ সেবনে শ্লীহা, যকৃত, লর্ববিধ উদররোগ, গাওু, বিষমজ্র, শোখ, শ্বাস, 

কাঁস, ক্ষয়, অজীর্ণ, শুল ও আনাহরোগের উপশম হয়। 

টং 
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প্লীহশার্দ ল রস ।-_পারদ, গন্ধক, ও ত্রিকটু, প্রত্যেক ভ্তব্য সমভাগ, 
এই তিনটা ভ্রব্যের সমষ্টির সমান তাম্রম্ম, এবং মনঃশিলা, কড়িভন্ম, তুতে, 

হিঙ্গু, লৌহ, জয়ন্তী, রোহিতকছাল, যবক্ষার, সোশাগার খই, সৈন্ধব, বিউুলবণ, 

চিতামূল ও জয়পাল,-_প্রত্যেক দ্রব্য পারের সমান,__এইসমন্ত দ্রব্যে তেউড়ী- 
মূল, চিতাঁমূল, ও আদা, ইহাঁদের যথাযোগ্য ক্কাথ ও রসের তিন দিন করিয়া 

ভাবনা দিয়া, ১ একফরতি বা ২ ছইরাত প্রমাণ বটিকা করিবে । এই ওঁষধ 

সেবনে প্লীহা, যকত, অগ্রমাংস, গুন্ম,। উদর, শোথ, জর ও অপ্রিমান্দ্য প্রভৃতি 

দূরীভূত হয়। 

প্লীহারি রম। ___হরিতাল ২ ছুইতোল।, স্বর্ণ ॥০৭ অদ্ধতোলা, জারিত 

তাজ ৪ চারিতোলা, অন্রভস্ম ৪ চাঁরিতোল!, মৃগচর্মের ভস্ম ২ ছুইতোঁলা, এবং 

নেবুর মুলচুর্ণ ২ ছুইতোলা, একত্র জলপহ মর্দন করিয়া, ৬ ছয়ব্রতি পরিমাণে 

বটিকা করিবে । মধু ও চিতামুলচুর্ণের সহিত এই ওষধ দেবন করিলে, ছুঃসাধ্য 
প্রাহা, এবং যকত, গুল্ম» পাও ও ভগন্দররোগের উপশম হয় । 

গ্ন্থান্তরে আর একপ্রকার প্লাহারি রস দেখিতে পাওয়া যায়; বথা--পারদ, 

গন্ধক, সোহাগারি খই, মিঠাবিষ, ত্রিকটু ও ত্রিফলা,-- প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোঁলা 

ও জর়পালবীজ € পাঁচতোলা, একত্র পলাশছালের রসের সহিত একপ্রহর নর্দন 

করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে, এবং বটিকাগুলি ছায়ায় শু 

করিয়া লইবে। আদার রসের লহিত এই ওষধ সেবন করিলে, প্লীহা, শোথ, 

জ্বর, কাস, উদ্দাবর্ত, শূল, অশঃ, উপরাময়। আমবাত, এবং শ্লেম্মবিকৃতি প্রভৃতি 
নিবারিত হয়। 

বাস্থকিভূষণ রস।-_পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও তাত্রভন্ম, সমুদাক্স সম- 
ভাগ, একত্র আকন্দপাতার রসের সহিত একপ্রহর মর্দন করিয়৷ পুটপাক 

করিবে। তৎপরে তাহাতে বানকের রসের ভাবন। দিয়া লইবে। ২ ছুইরতি 

পরিমাণে এই ওঁধধ মধু ও সৈদ্ধব-লবণের সহিত দেবন করিলে, প্লীহা, বরুৎ ও | 
গুল্মরোগের উপশম হয়। | 

মহাম্বতুঢঞ্জয় লৌহ |---পারদ, গন্ধক ও অত্র প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অগ্জূ- 

তোলা, লৌহ ১ একতোলা', তাত্র ২ দুইতোল!, এবং ববক্ষার, সাচীক্ষার, ঠৈগ্ব | 

ও বিটুলবণ, কড়িভস্ম, শব্ধতন্ম, চিতামুল, মনছাল, হুরিতাল, হিং, কটুকী» | 
সী, __ ও 
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রোহিতকছাল, তেউড়ী, তেতুলছালভস্ম, রাঁখালশসার মূল, ধলা-.আক্ড়ার মূল, 
আপাংভন্ম, তালজটার ভক্ম, অগ্লবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্ত, ইন্দ্রযব, 

হরীতকী, বনযমানী, তুঁতে, শরপুঙ্ঘ ও রপাপ্তন,_ প্রত্যেক দ্রব্য ॥৭ অর্ধতোলা, 

_-এইসমন্ত দ্রব্যে আদার ও গুলঞ্চের রসের ভাবন! দিয়া, ১৬ ষোলতোল। 

মধুর সহিত মাড়িয়া, ৬ ছয়রতি মাত্রায় ঝটিকা করিবে। ইহা! দোষবিশেষের 

আধিক্যান্থুসারে উপযুক্ত অন্গুপাঁনসহ প্রয়োগ করিবে। ইহাছারা শ্রীহা, যকত, 

অগ্রমাংস, পাও, কাঁমলা, উদর, শোথ, আনাহ, বিষমজ্বর, কাস, শ্বাস, এবং গুল 

প্রভৃতি পীড়ায় উপকার হুয়। 

লৌহ-মৃত্যুঞ্জয় রস ।__ পারদ, গদ্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তাজ, 
কুচিল!, কড়িভন্ম, তুঁতে, শঙ্ঘভম্ম, রসাঞ্জন, জীঁয়ফল, কট্কী, যবক্ষাঁর, সাঁচী- 

ক্ষার, জয়পালবীজ, ত্রিকটু১ হিং ও সৈন্ধবলবণ এই সমুদায় দ্রব্য সমভাঁগ, একভ্র 

মিশ্রত করিয়া, তাহাতে হুড়হুড়ের ও বিন্বপন্রের রসের ভাবনা দিবে, এবং ভুড়- 

হড়ের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ₹'ছুইরতি পরিমাণে বটিকা৷ করিবে। গ্লীহা, 

যরুৎ, অগ্রমাংস, গুল, অগীলা, শোথ, উদর, অন্তর্কিদ্রধি, ও বাতরক্তরোগে এই 

ওঁষধ উপযুক্ত অনুপাঁনের সহিত প্রয়োগ করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যাঁয়। 

তায্রেশ্বর বটী ।-_হিঙ্ু, ত্রিকটু, এবং আপাঙ্গের পাতার ও সীজের 
পাতার ক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এইসকলের সমান সৈন্ধব-লবণপ১ এবং 

সমষ্টির সমান লৌহ ও তাম্র একত্র মিশ্রিত করিবে, এবং জলসহ মর্দন করিয়া, 

২ দুইরতি পরিমাণে ঝটিক করিবে । এই ওঁধধ সেবন করিলে, প্রীহা, যকৃত 

গুল্ম, আমবাত, পাওুঃ হলীমক, গ্রহণীঃ অতিসার, শোথ, ও যক্ষা প্রশমিত হয়। 

1চন্রকাঁদি লৌহ |---চিতামুল, শুঁঠ, বাসকছাল, গুলঞ্চ, শালপাণী, 

তালজটার ভন্ম, আপাঙ্গের ভস্ম, ও পুরাতন-মাণের চূর্ণ, প্রত্যেক দ্রব্য ৬ ছয় 

তোলা, এবং লৌহ, অভ্র, পিপুল, তাম্ত্র, যবক্ষার ও পঞ্চলবণ, প্রত্যেক দ্রব্য 
২ ছুই তোলা, এইসকল দ্রব্য ১৬ ষোলসের গোমুজ্ের সহিত মিশাইয়া 
সৃছ-অগ্রিজালে পাক করিবে । পাঁকশেষে শীতল হইলে, ১৬ ষোল তোলা মধু 
তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্বক এই ওধধ 
উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, প্লীহা, যত, গুলস। গ্রহণী, শোথ, পাওু, কামলা, 

অন্মিমান্দ্য, ও উপরামন্ন প্রতৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। 
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পেস, পপ 

-ণি; প্লীহা ও যকৃৎ। ৮. 
নাশিদ 

সর্বেশ্বর-লৌহ ।__পারদ ১ এক পল (৮ আট তোলা), গন্ধক 
১ এক পলঃ অভ্র ২ ছুই পল, তাম্র ৩ তিন পল, স্বর্মাঞ্ষিক ৪ চারি তোলা, 

এবং জয়পাল, চিতামূল, মাণ, ওল, ঘেঁটুকোল, পিপুলমুল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, 

তেউড়ীমূল, আপা দণ্ডোৎপল ( ঘলঘষে ), বিছাটিমূল, হাড়ঘোড়া, নাগদানা, ও 

হুড় হুড়ে, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোলা,-_ এইসমত্ত দ্রব্য আদার রসের সহিত 

মর্দন করিয়া, তাহাতে ৩ তিনপল লৌহ মিশ্রিত করিবে । এই ওুঁষধ ২ ছুই 

রূতি হইতে ক্রমশঃ %ৎ দুই আন! পর্য্যন্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, প্রীহা, বকৃৎ, 

উদর, গুল্স, পাও, কাঁদলা, ক্রিমি, আনাহ, অস্রপিন্ত, অগ্নিমান্দ্য, রক্তপিন্ত, কণ্ড, 

কুষ্ঠ ও বিচচ্চিক। রোগের উপশন হয়। ইহা বলবদ্ধক ও কান্তিজনক। 

রো।হতক লৌহ ।-__রোঠিতকছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এবং ত্রিমদ 
( বিড়ঙ্গঃ ঘুতা ও [চিতামুল ), সমুদার দ্রব্য সমভাগ, এবং লব্ধসমষ্টির সমান লৌহ, 

--এইসমন্ত দ্রব্য একত্র মধুর সহিত লোহপাঞ্জে মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি 

পরিমাণে সেবন করিবে । হঠাদ্বারা বকুৎ। প্লাহা, অগ্রধাংদ ও শোথ প্রভৃতি 

প্রশানত হয়। 

লাকনাখ রন পারদ, গঙ্ধাক ও অভ্র, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক 

তো, পৌই ও. ভীম, তক ২ গুহতোলা১ এবং ক।ডভন্ম ৬ ছর়তোলা, 
একত্র পাণের বুদের সহিত দর্দিন কবিগ, গজপুটে পাক কাববে। এহ ওঁবধ 

হুইর(ত দাত্রাঞ, মধু ও পিপুলের চূর্ণ অথবা পুর*হন গুড় ও হবাতিকা চূর্ণ, | 
কিংব! পুখাতন গুড় ও ছাখাধ চুণের সহিত সেবন কারিয্া, গোমুত্র অনুপান 

করিলে বরুণ, প্রাহা, উদর, গু, শোথ, আর, পা? কামলা ও অগ্রিমান্দারোগ 

নিবার৩ হয়। 

আমার একপ্রকার নোকনাথ এস গ্রন্থান্তরে দেখিতে পাওয়া বায় ; যথা 

পারদ ১ একতোলা ও গন্ধক ১ একোলা, একত্র অদ্ধগ্রহর মন্দ কারয়া 

কজ্জলী করিবে; পরে তাহার সাত অভ্র ১ একতলা, লৌহ » ছুহতোঁলা, তান 

২ ছুইতখোলা ও কড়িভম্ম ৪ চাঁরিতোলা মিশ্রিত কারয়া, পাণের সের সহিত 

'ণকপ্রহর মন্দধন করিবে, এবং লধুপুটে পাক করিয়া লইবে। হৃহা ২ ছুরি 

পরিমাণে আদার রস অথবা খাঁর ছাঁলের রসের সাঁহ৩ সেবন করিলে, যকত, 
প্লীহা) উদর, শোথ, জর ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। | 
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৩৮২ কবিরাজি-শিক্ষা | খা 

বৃহৎ লৌকনাথ রস ।- পারদ ১ এক তোলা, ও গন্ধক ২ ছুই 
তোলা,-_-ইহাদের কজ্জলী করিবে এবং অভ্র ১ একতোলা তাহাতে মিশ্রিত 

করিয়া, ঘ্ৃতকুমারীর রসসহ মাঁড়িবে ; পরে তাহার সহিত তাঁত ২ দুই তোলা, 

লৌহ ২ দুইতোঁলা ও কড়িভম্ম ৯ নয়তোল! মিশ্রিত করিয়া, কাকমাচীর রসের 
সহিত মর্দন করিয়া! একটা গোলক করিবে। শুষ্ক হইলে, সেই গোলকটী গজপুটে 
পাক করিবে। শীতল হইলে ওঁষধ বাহির করিয়া ছুইরতি মাত্রায়, মধু অনুপান- 

সহ প্রীহা', ষকুৎ ও অগ্রমাংসাদি রোগে ইহা প্রয়োগ করিবে। 

বিগ্ভাধর রস |-_-পারদ, গন্ধক, হরিতাঁল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাঁর ও মনঃ- 
শিলা, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, পিপুলের কাথের ও সীজের আঠার এক একদিন 

ভাঁবন! দিয়া, ২ ছুইরতি পরিমাণে বটিক1 করিবে। মধুর সহিত এই ওষধ সেবন 
করাইয়া, কিঞ্চিৎ গব্যদগ্ধ অন্থুপাঁন করিতে দ্িবে। ইহাদ্বারা প্লীহা, যরুৎ ও 

গুল্স প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। 

যকুদরি-লৌহ ।-_বৌহ ৪ চাবিতোঁলা, অভ্র ৪ চারিতোলা, তাত্র ২ 
ছুইতোলা, পাঁতিনেবুর মূলের ছাল ৮ আঁটতোল!, এবং অন্তধ্মে ভন্মীকৃত কৃষ্ণ 

সার-মুগের চর্ম ৮ আঁট তোলা, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ৯ নয়কুঁচ পরি- 

মাঁণে ঝটিক। করিবে । দোষাম্ুসারে উপযুক্ত অনুপানসহ প্রয্মোগ করিলে, ইহা 
দ্বারা যকৎ, শ্লীহা, বাত-গুল্স, অগ্নিমান্দয, উদর, জর, কাস ও শ্বাসাদি রোগ 
নিবারিত হয়। ইহা! অগ্রিবর্ধক, ও বর্ণের উজ্জ্বলতাজনক । 

যকৃৎ-্লীহারি লৌহ ।-__হিঙ্গুলোখ পাঁরদ, গন্ধক, লৌহ, অন্র, 
জন্পপাল, সোহাগ! ও শিলাজতু,_প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোল!, এবং তান, 

মনঃশিল! ও হরিদ্রা, প্রত্যেক দ্রবা ২ ছুইতোলা ১ একত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে 

দস্তীমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, নিসিন্দাপত্র, ত্রিকটু, আদা ও ভীমরাজ, যথাসম্ভব 

ইহাদের রসের বা কাথের পৃথক্ পৃথক ভাবন! দিয়া, কুলআঁটীর স্তায় বটিকা 

করিবে । উপযুক্ত অন্ুপানের সহিত প্রয়োগ করিলে, ইহাদ্বারা শ্লীহা, যরুৎ, 
এবং জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শোথ, পাও ও কামল৷ প্রভৃতি পীড়াসমূহ 
প্রশমিত হয়। 

যকৃৎ-প্রীহোদরহরলোৌহু ।--লৌহু ১ একভাগ, লৌহের অর্ধেক 
অত্র, অভ্রের অর্ধেক রসসিম্দুর, অভ্র ও লৌহের সমষ্টির ৩ তিনগুণ ব্রিফলা, 

ইরিনা রা তারের তি 



প্লাহা ও যকৃৎ। ৩৮৩ 
স্াাশীটি শপ শাশাশীশী নি পাশা শশা পাশ রী শী 

এইসমুদ্বায় দ্রব্য একত্র ৬ ছয়গুণ জলসহ পাক করিয়া) অষ্টমাংশ থাকিতে 

নামাইয়া, তাহার সহিত সমপরিমিত ঘ্বৃত, এবং লৌহ ও অভ্রের দ্বিগুণপরিমিত 

.শতমূলীর রস, ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, পুনর্বার তাহা পাক করিবে। লৌহ্র 
৷ অর্ধাংশ প্রক্ষেপের জন্ত রাঁখিয়', অদ্ধাংশ পাঁককালে দিতে হইবে। ঘনীভূত 
হইলে, সেই অর্দাংশ লৌহ, এবং.ওল১ কাট।-গুড়কাউলী, চই, বিড়ঙ্গ, লোধ, 

৷ শরপুষ, আকনাদি, চিতামূল, শুঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বীজতাড়ক, যমানী ও 

| মোম, প্রত্যেক দ্রব্য--লৌহ ও অভ্র উভয়ের সমপরিমাণ_-গাহাতে প্রক্ষেপ 
দিবে; বিবেচনাপূর্বক ৮%* দুই আনা কিংবা |* চারি আনা মাত্রায় এই 

৷ খুঁষধধ গরমঙ্জলের সহিত সেবন করাইলে, প্রীহা, ষকৎ, ও গুল্স প্রভৃতি পীড়া 

| প্রশমিত হয়। প্রীহোদর-নিবারণের জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে. এই ওষধ 
৷ মাপের, ঘেটুকোলের ও ওলের রসের সহিত মাঁড়িয়া, ছুইবার পুটপাঁক করিয়া 
লইতে হয় । 

রসরাজ ।-_গন্ধকসংযোগে জারিত তাত্র ১ এক তোলা, গন্ধক ১ 

এক তোলা, এবং পারদ ॥০ অদ্দতোল!, একত্র ওলের রসের স্থিত মর্দন 

করিয়া, গজপুটে পাক করিবে । শীতল হইলে ওষধ বাহির করিয়া লইবে। 

এই ওষধ ২ ছুইরতি মাত্রায় মধুর সহিত লেহন করিলে, প্লীহা, যকত গুল 

ও জরাদি রোগ বিনষ্ট হয়, এবং পুষ্টি ও কাস্তির বৃদ্ধি হইর়া থাকে । 

বজক্ষার ।- _সামুদ্র সৈন্ধব১ কর্কচ ও সচল লবণ, এবং সোঁহাগা, 

যবক্ষার, ও সাচীক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকটা সমভাগ, একত্র আকন্দের আঠা 

ও সীজের আঠাদ্ারা ৩ তিনদিন রৌদ্রে ভাবল! দিয়া, শুষ্ক হইলে, তাঅপাত্রে 

রুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, 

জীরা, হুরিদ্র! ও চিতামূলের চুর্ণ,__প্রত্যেক দ্রব্য অদ্ধীংশ পরিমাণে লইয়া 
'একত্র মিশ্রিত করিবে । ॥* অর্দতোলামাঞজাঁয় উষ্জল বা গোসুত্র অন্গপানের 

সহিত হহা৷ সেবন করিলে, যকুত-প্রীহাঁদি সর্বাবিধ উদ্ররোগ, এবং গুল্ম, শুল, 
অগ্রিমান্য ও অজীর্ণ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। 

মহাদ্রোবক | _-বাঁসক, চিতামূল, আপাং, তেঁতুল-ছাল, কুমড়ার ডাটা, | 
সীজমূল, তালজটা, পুনর্নবা ও বেতমূল, 'এই সমুদায়ের তস্ম সমভাগ, একত্র 

পাতিনেবুর রসে দ্রপ করিয়! ছাঁকিস্া লইবে। পরে তাহা রোদ্রে শুষ্ক করিরা, 

সতী 5 
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৬ 

ূ ২ ছুইপল পরিমিত এ ক্ষারের সহিত যবক্ষার ২ দুইপল, ফটুকিরি ১ একপল, : 
নিশাদল ১ একপল, সৈন্ধব ৪ চাৰিতোলা, সোহাগ! ২ ছুইতোঁলা হীরাঁকস 

১ একতোলা, মুদ্রাশঙখ ১ একতোলা, শেকোবিষ (গোদস্ত) ২ ছুইতোঁলা 

ও সমুদ্রফেন ১ একতোলা, এইসমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, ববযন্ত্ে 
চৌোয়াইয়া লইবে। ৫৬ বিন্দু মাত্রায়, শীতলজলসহ ইহা সেবন করিলে, প্লীহা, 
যকুৎ ও গুন্স প্রভাতি গীড়া প্রশমিত হয়। 

শঙ্ঘদ্রাবক |-_আকন্দছাল, সীজমূল, তেঁতুল-ছাল, তিল্কাষ্ঠ, সৌদাঁল 

ছাঁল, চিতাঁমূল ও আপাং, এই সমুদায়ের ভন্ম সমভাগ, একত্র জলে গুণিয়া 

ভ্াকিয়া, মুছু-অগ্িতে পাক করিবে। সেই জলের আস্বাদন লবণরস হইলে 

' নাশাইয়া, তাগ হইতে ৪ চারিতোল। ক্ষার গ্রঃণ করিবে; এবং তাহার সহিত 

ববক্ষার, সাঁচীক্ষীর, সোহাগা, সমুদ্রফেন। গোঁদন্ত-হব্রিতাঁলঃ হীরাক্স, এবং 

সোরা-- প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা; এবং পঞ্চলবণের প্রত্যেকটা ৮ আট 

তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। এইসনন্ত দ্রব্য টাবানেবুর রসের সহিত 

নিশ্রিত করিয়া, একটী বোতলে ৭ সাতদিন রাখিয়া দিবে। ততপরে তাহার 

সহিত শঙ্ঘচূর্ণ ৮ আট তোলা মিশ্রিত করিয়া, বাঁকণা-ন্ত্রে ঠোয়াইয়া লহবে। 

হহারও মাত্রা এবং 'ন্ুপান মহাদ্রাবকের স্তায় ব্যবস্থা করিবে। বকুত্প্রীহাি 

সমুদায় উদররোগেই ইহা বিশেষ উপকারক। 

শঙ্ঘদ্|বক রস 1 শজচুর্ণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোঙাার খই, পঞ্চ- 

লবণ, ফ্টকিরি ও নিশ।দল, সমুপায় দ্রব্য সমভাঁগ, একজ বোতলে রাখিয়া, 

বাকণীযন্থে টোাঁহয়। লইবে। এই শঙ্ঘদ্রাবকরস উপযুক্তমা্রার (১০।১৯ বিন্দু) । 

সেবন কধিলে, প্লীহা, যরুৎ, আট প্রকার উদরবোগ, গুঝস, অর্ণঃ, অশ্মরী, মুত্র"! 

কুচছ+ অভাণ, গ্রহণী ও বিস্চিকা প্রভৃতি ধোগ বিন হয়। ইহা মাশু 

ভীর্ণকারক। শখ, শুক্ত ও কপর্দক প্রভৃতি কঠিন দ্রবাসমুহ এই দ্রাবকে । 

। ভিজাইয়া রাখিলে, চারি দণ্ডের মধ্যে গলির বায়। ণ 

র 

সন ২ ৭ শপ পা পা পপি পে আট ওপাশ পপ শিস্পসপপশপপপসরররপাররপ 

শপ শী শশা শী পপ সসপ্পেপস্পপাাপ্প 

শপ 

সপ সা আপ পপ 

২» সস 

পাশা শী শি শহর পরত ২ সস জজ এ 

সদ এ ৬ ৭ পপ | এ পাব পিস আপপিস্প এট ০ 

সহাশজাদ্রোবক -তেতুলছাল, অশ্বথ-ছাণ, সীজের ছাল, আকন্দ- 

। ছাঁল ও আপাং, ইহাদের পৃথক পৃথক ক্ষার প্রস্তুত করিবে। পরে সোহাগা, 

বখক্ষার, সাচাক্ষার, পঞ্চলবণ, হিং, হরিঙাঁল, লবঙ্গ, নিশাদল, জয়পাপ, গোদন্ত- | 

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, মিঠাবিষ, সমুদ্রফেন, সোরাঃ ফটুকিরি, শঙ্ঘচুরণ, 

(পিপি পা. বা 

ও এপ অপ 



সি ৪২: 

ঠি প্লীহা ও যকৃৎ। ৩৮৫ 

শঙ্খনাভিচ্» প্রস্তরচূর্ণ, মনছাল ও হীরাকস, এইসমন্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, 
বেহের রসে ভাঁবন] দিয়া বৌতলে রাখিবে। দেই বোতল বন্্দ্বারা আচ্ছাদিত 

করিয়া ৭ সাতদিন গরমস্থানে রাখিতে হইবে। তৎপরে স্থুরাপ্রস্ততের স্তায় 

বারুণীযন্ত্রে চোরাইয়া লইবে। ইহা ১ একরতি পরিমাণে পাণের সহিত সেবন 

করিলে, কাস, ক্ষয়, প্রীহা, অভীর্ণ বক্তপিত্ত, উরঃক্ষত, গুল, অর্শঃ, মুত্ররুচ্ছ, 

শুল ও মামবাত প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। 

চিত্রক-ঘত |-ত্বত /৪ চারি সের, ক্কাথার্থ চিতামূল ১২॥০ সাড়েবার 

সের, জল ৬৪ চৌষট্রি সের, -_শেষ ১৬ ষোল সের; কাজি /৮ আট সের, 

দধির মাত ১৬ ষোল সের, এবং কন্ধার্থ__পিপুল+ পিপুলমূল, চই, চিতামূল, 

শু'ঠ, তাঁলাশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দাকুহরিদ্রা 

ও মরিচ, অমুদায় /১ এক সের; একত্র যথানিয়মে পাক করিবে। এই 
স্বত প্রাহ।, যু উদরাধাঁন, পাও, অরুসি ও শূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় 
উপকারক। | 

চিত্রক-পিপ্নলীঘত |-__ত্বত /ও চারিসের, ছুপ্ধ ১৬ যোলসের, এবং 

কল্ধার্থ পিপুল ও চিতামুল মিলিত /১ একসের, পাকার্থ জল ১৬ যোলসের, 

যথানিয়মে পাক করিয়া, এই ঘ্বত উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইলে, প্লীহা ও উপর- 

রোগ খিদুরিত হয়। 

(পপ্পলী-ঘৃত ।-_ঘ্বত /৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের ও কক্কার্থ 

পিপুল /১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া, সেবন করাইলে, প্লীহা, যক্কৎ ও 
অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় । 

রোছিতক ঘ্বত ।-_-ঘ্বত /৪ চারিসের, ক্কাথার্থ রোহিতকছাল ২৫ পচিশ 

পল (/৩ তিন সের, ৮ আটউতোল। ), এবং শুক্ধ কুল ৩২ বত্রিণ পল (/৪ চারি 

সের ), ( এই কয়েকটা দ্রব্য একত্র 9৫৬ চারিশত ছাঞ্সান্ন পল অর্থাৎ ৫৭ সাতান্ন 

সের জলসহ পা করিয়া, ১৪ চৌদ্দসের একপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়! 

লইতে হুইবে )) কক্া্থ__পিপুল, পিপুলমুল, চই, চিতামূল ও শুঠ, প্রত্যেক দ্রব্য 

এক এক পল, এখং রোহিতক্ছাল পাঁচ পল; যথানি্ণমে এই স্বৃত পাঁক করিবে। 

এই স্বত সেবন করিলে, প্রীহা, যকৃত পাও, কামলা, জীর্ণজ্বর, শ্বাস ও ক্রিমি- 

' রোগের নিবাব' ₹' খা থাকে । 

টি. £. উ সি 
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মহারোহিত ক-ঘ্বত | -ঘত 4৪ চারিসের, রোহিতক-ছালের কাথ 

১৬ ষোলসের, (১২॥* সাড়েবারসের রোহিতক-ছাল, ২৪ চৌষট্টিসের জলসহ 

সিদ্ধ করিয়া, ১৬ যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়! সেই কাথ লইতে হুইবে), 

শুষ্ককুলের কাথ ১৬ যোলসের (/৮ আটসের শু কুল, ৬৪ চৌষটিসের 
জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ষোলদের অবশিষ্ট থাকিতে সেই কাঁথ ছাঁকিয়া লইতে 

হইবে; কেহ কেহ বলেন, রোহিতক-ছাঁল ১২০ সাড়ে বার সের এবং শুষকুল 

/৮ আটসের, একত্র ৬৪ চৌধটরিসের জলসহ পাক করিয়া, ১৬ ষোলসের 
অবশিষ্ট থাকিতে সেই ক্কাথ লইতে হইবে ), ছাঁগছুগ্ধ ১৬ ষোলসের, কন্ার্থ__ 

ত্রিকটু, ব্রিফলা, হিং, যমানী, ধনে, বিট্ুলবণ, জীরা, কাঁল-লবণ (একপ্রকার 
সচল লবপ *, দাড়িম-ফলের ছাল, দেবদারু, পুনর্নবা, রাথাল-শসা, যবক্ষাঁর, কুড়, 
বিডৃঙ্গ, চিতামূল, হবুষ, চই ও বচ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুই তো৪17 ষথাবিধি 

পাক করিয়া, ॥০ অর্ধতোল! মাত্রায়, মাংসের রস, মস্থুরের ব1 মুগের যূষঃ অথবা 

দুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিবে । এই ঘ্বত সেবনে যকত, প্রীহা, ষরুত্প্রীহজনিত 

বেদনা, উদররোগ, কুক্ষিশূল। হৃৎশুল, পার্খশূল, অরুচি, মলাদির বিবন্ধ, পাও, 
কামল1, বমি, অতিসার, তন্দ্রা ও জর নিবারিত হয়। 

রোহিতকারিষ্ট ।-__রোহিতকছাল ১২॥০ সাড়ে বার সের, পাকার্থ 

জল ২৫৬ ছুইশত ছাগ্সাশ্ন সের,_শেষ ৬৪ চৌধট্টি সের; এই কাথ ছাঁকিয়া, 
তাহাতে পুরাঁতন গুড় ২৫ পঁচিশ সের, ধাইফুল ১৬ যোল পল (২ ছুইসের ), 
এবং পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামুল, শুঁঠ, বড় এলাইচ, দাঁকুচিনি, তেজপাত, 

আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল (৮ আট তোল ) 

নিক্ষেপ করিবে; এবং একমাস কাল কোন আবুতপাত্রে রাখিয়া দিবে। 
তৎপরে ছাকিয়া ১ এক কাচ্চা হইতে অর্দছটাঁক পর্য্যস্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ৷ 
এই অরিষ্ট সেবন করিলে, ল্লীহা, গুল, উদর, অগীলা গ্রহণী, অশ:, কামলা, ্ 

শোঁথ, উদ্দর, অরুচি ও কুষ্টরোগের উপশম হয়। 

শশী সাপে শিপ সপিস্পীশী শীট পেস সপে পপি ৩ 

চি 
টি 

চে 
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লি 

রি জ্বরাতিলার। ৩৮৭ রী 
পে ৩এপ পাপা সর আস আস পা সাপ শপ আপ পা পপ স্পা িপ্পাী 

স্বরাতিসার। 

সী পিপিপপীসিসপা পলিশ পপি 

উত্পলষট্ক |___চাকুলে, বেড়েলা, বেলশ্ীঠ, নীলশুদীফ্ুল ও ধনে, 

এই ছয়টা দ্রব্যের সহিত পেয়! পাক করিয়া, অরাতিসার রোগীকে পান কর:ইলে, 
আহার ও ওষধ উভয়ের উদ্দেশ্য নুসিদ্ধ হয়। এই পেয়া রুচিকর করিবার জন্ত) 
ইহাতে দাড়িমের রস মিশ্রিত করিয়া, ঈষৎ অল্নরস করা যাইতে পারে। 

হ্বীবেরাদি ।-__বঝালা, আতইচ, মুতাঃ বেলগু ঠ, শু'ঠ ও ধনে, ইহাদের 

কাথ সেবন করিলে, মলের পিচ্ছিলতা, শূল ও আমদোষ নিবারিত হয়। ইহা 

দ্বারা সরক্ত, সঙ্বর ও বিজ্বর অতিসার বিনষ্ট হইন্থা থাকে । 

পাঠাদি ।-_জরাতিসারের অপক্াবস্থায় আকনাদী, ইন্দ্রধব, চিরাতা, 
সুতা, ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ ও শু'ঠ, ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে। তাহাতে 

সজ্র আমাতিসার প্রশমিত হয়। 

নাগরাদি |--:৩ঠ, আতইচ, মুতাঃ চিরাতা, গুলঞ্চ ও ইন্দ্রধব, ইহাদের 

ককাথ সর্বপ্রকার জর ও অতিসার নাশ করে। 

গুড় চ্যা্দি।__গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শঁঠ, বেলশু ঠ, মুতা, বালা, 

আকনাদী, চিরাতা, কুড়চি, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ও পল্পকাষ্ঠ, ইহাদের ক্কাথ 
শীতল করিয়া পান করিলে, জরাতিসার, বমনবেগ, অরুচি, বমন, পিপাসা ও 

দাহ বিনষ্ট হয়। 

উনীরাদি ।--বেণার মূল, বাল!, মুতা, ধনে, গুঠ, বরাহক্রাস্তা, ধাইফুল, 

লোঁধ ও বেলশ্ু'ঠ, ইহাদের কাথ পান করিলে, অগ্নির দীপ্তি ও আমদোষের 

পরিপাক হয় ॥ ইহাছাঁরা সবেগ, সরক্ত, স্জর ব বিজ্বর অতিসার, অরুচি, এবং 

| মলের পিচ্ছিপত। ও বিবন্ধত] বিনষ্ট হয়। 

পঞ্চমুল্যাদি ।-_শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোরক্ষমূল, 

| বেড়েলা, বেলস্ঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঠ, আকনাদী, চিরাতা, বালা কুড়চিছাল ও 

ইন্দ্যব, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ, সর্বপ্রকার অতিসার, জর, বমি, শৃল, এবং 

৷ সুদরুণ শ্বাস ও কাসের বিনাশকারক । 

(5 টা 
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বুহ্ৎ পঞ্চমূল্যান্দি'।__বেলছাল, শোঁণাছা'ল, গান্তারীছাঁল, পারুলছাল, 
গণিয়ারীছাল, শু % পানিফলের পাতা, কাঁচড়া, মুতা, জামপাতা, দাড়িমপাতা, 

বেড়েলা, বাল, গুলঞ্চ, আকনাদী, বেলশুঠ, বরাহক্রান্তা, কুড়চিছাল, ইন্ত্রযব, 
ধনে ও ধাইফুল, এইসকল দ্রব্যের কাথে, আতইচ ও জীরার চূর্ণ %* ছুই 

আন পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সরক্ত ও রক্তহীন দুঃসাধ্য জরাতিসার 

নিবারিত হয় । 

কলিঙ্গাদি-যোগত্রয় ।-_-জরাতিসার ও দাঁহ নিধারণার্থ নিয়পিখিত 

যোগ ব্যবস্থা করিবে? যথা- ইন্দ্র, আঁতইচ, শু'ঠ, চিরাতা, বাঁলা ও দুরালভ। 3 
অথবা ইন্দ্রঘব, দেদার, কটুকী, গজপিপ্ললী, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশু ঠ, 

আকনাদী ও বমানী ; কিংবা শুঠ, গুলঞ্চ, চিরাতা, বেলশু ঠ, বালা, ইন্দ্রঘর, মুতা, 

আতইচ ও বেণাঁর মূল; এই যোগত্রয়ের ক্বাথ বিবেচন! পূর্বক প্রয়োগ' করিবে। 

ইহাদের মধ্যে প্রথমটার নম কলিঙ্গাদি। 
র মুস্তকাদি ।-__সুতা, বেলশু'ঠ, আতইচ, আকনাদী, চিরাতা ও ইন্্রযব, 

ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়। পান করিলে, জরাতিপার নষ্ট হয়। 
স্বনাদি -__মুতাঃ বালা, আকনাদী, আতইচ, হরীতকী, নীলশু'দী, ধনে, 

কটুকী, বেলশু'ঠ ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ জরাতিসার নাশ করে। 
বিল্পঞ্চক | _জ্রাতিসারে বমি থাকিলে, শালপাণী, চাকুলে, বেড়েলা, 

বেলশুঠ ও দাঁড়িমের খোলা,_ইহাদের কাঁথ জবরাতিসারে ব্যবস্থা করিবে। 
কুটজাদ ।-_কুড়চি-ছাঁল, শু ঠ) মুতা, গুলঞ্চ ও আতইচ, ইহাদের কাথ 

সেবন করিলে, জরাঁতিসার নষ্ট হয়। 
উত্পলাদি-চুর্ণ ।-নীলগু'দীফুল, দাঁড়িমফলের খোলা ও- পদ্মকেশর 

' এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, একত্র চূর্ণ করিবে। উপযুক্তমাত্রায় আতপ- 

 চাঁউলধোয়া জলের সহিত ইহা সেবন করিলে, জ্বরাতিমার নিবারিত হয় । 

ূ ব্যোষাদি-চুর্ণ __শুঠ, পিপুল, মরি, ইন্দ্রৰ, নিমছাল, চিরাতা, 

' ভীমরাজ, চিগামূল, ক্ঠকী, আকনাদী, দারুহরিদ্র। ও আতইচ, প্রত্যেক 

' দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমাঁন কুড়চিমূলের ছালচুর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া? 

/* এক আন! মাত্রায় তওুলোঁদকের সহিত পাঁন করিবে? কিংবা দ্বিগুণ মধুর 

| পঠিত লেহন করিবে। ইহা পাচক ও মল-মংগ্রাছক। ইহাঘ্বারা জনাতি- | 

্ ২ এটি 
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সার, তৃষ্ণা, অরুচি, প্রমেহ, গ্রহণী, গুল্স, প্লীহা, কামলা, পাও ও শোথরোগ 

বিনষ্ট হয় । 

কলিঙ্গাদি-গুড়িক1 |- ইন্দ্রযব, বেলশু'ঠ, জামের ও আমের আঁটির 

শশ্য, কয়েত-বেলের পাতা» রসাগ্রন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দাঁরুহপিদ্রা, বালা, কটুফল, 
শোণাছাঁল, লোধ, মৌচরস, শঙ্খভন্ম, ধাইফুল ও বটের ঝুরি, এইসকল দ্রব্য সম- 

ভাগে লইয়া তওুলোঁদকের সহিত পেষণ কৰ্রিবে এবং ২ ছুইমাষ! পরিমাণে 
গুড়িক! প্রস্তুত করিয়! ছায়ায় শু করিবে । এই ওষধ সেবনে জরাঁতিসার ও 

উদরের কামড়ানি নিবারিত হয়। 

মধ্যম-গঙ্গাধর চূর্ণ __বেলশু'ঠ, পানিফলের পাতা, দড়িমপাতা মুতা, 

আঁতইচ, শ্বেতধূনা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা, চিতা, নিনছাল, 

জাঁমছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মৌচরস, সিদ্ধিপত্র ও 

ভূঙ্গরাঁজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও কুড়চিমূলের ছালচর্ণ সর্ববসমান ; 

এইসকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে । “অন্ুপাঁন__ছাগছুগ্, মণ্ড বা মধু। মাত্রা 
/০ এক আনা । ইহা সেবন করিলে, জরাতিসার, গ্রহণী, শোথ, পাও, অরুচি, 

কাস ও তৃষ্ণ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। 

বৃহ কুটজীবলেহ ।_ _কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সাড়েবার সের, জল 

৬৪ চৌযটি সের, শেষ ১৬ যোঁলসের; ককাথ ছাঁকিয়া তাহার সহিত চিনি ২৭ কুড়ি 

পল (/২॥ সের) মিশ্রিত করিয়া, পাক করিবে; এবং লেহবৎ গাঁ হইলে, 

নিম্নলিখিত চুর্ণসকল প্রক্ষেপ দিয় নামাইবে ; প্রক্ষেপ দ্রব্য থা--আকনাঁদী, 

বরাহক্রাস্তা, বেলশু ঠ, ধাইফুল, মুতা, দাঁড়িমফলের খোলা, আতইচ, লোধ, মোচ- 

রস; শ্বেতধূুনা, রসাঞ্জন, ধনে, বেণামূল, ও বালা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ 

২ দুই তোঁলা। শীতল হইলে /০ এক পোয়। মধু মিশিত করিয়া ভাণ্ডে রাঁখিবে। 

ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার অতিনার, গ্রহণী, রক্তশাব, জবর, শোথ, বমি, 

অর্শঃ, অশ্পিত্ত ও অগ্রিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হয়। 

মৃতসঞ্জীবনী বটিক1।-_পিপুল ১ এক ভাগ, বৎসনাভ (কাষ্টবিষ ) 

১ একভাগ, হিম্ুল ২ দুইভাগ, এই ভ্রব্যত্রয় জাঁমীরের রসের সহিত উত্তমরূপে 

মাড়িয়া, মূলার বীজের মত বটিকা করিবে। এই বটিক| শীতলজলসহ সেবন 
| করিলে জরাতিসার, বিস্চিকা ও সন্গিপাতজ্ঞর নিবাঁরিত হয়। 

টা 



৩৯০ ক।বধগা।জ-শক্া। 

সিদ্ব-প্রাণেশ্বর রস ।--গন্ধক, পারদ ও অত্র প্রত্যেক 9 চারি মায়া, 
বং সাটীক্ষার, সোহাগার খই, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা। ব্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, 

কৃষ্জীরা, চিতামূল, যমানী, হিং বিড়ঙ্গ ও শুল্ফা১_ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একমাধা, 

--এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, ১ একমাষ! পরিমাণে বটিকা করিবে। 

অচুপান--পাণের রস। ওষধ সেবনাস্তে উষ্ণজজলপান ব্যবস্থের়। ইহাদ্বার! প্রবল 

জরাতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। 

কনকম্ন্দর রস ।_ হিঙ্ুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুলঃ সোহাগার খই, | 
মিঠাবিষ ও ধুতৃরাবীজ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, মিদ্ধিপত্রের রসসহ এক- 
প্রহর মর্দন করিক্স, চণকপ্রমাণ বটিক। করিবে । এই ওঁষধ সেবনে তীব্রজ্বর, 
অতিপার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্য বিনষ্ট হয়। পথ্য-_দরধি ব৷ তক্রের সহিত অন্প। 

গগনস্থন্দর রস ।--সোহাগার খই, হিঙ্ুল, গন্ধক ও অভ্র ঘমপরিমাণে 

লইয়া, তাহাতে ক্ষীরুইয়ের রসের ৩ তিনদিন ভাবন| দিয় ও মর্দন করিয়া, ২ ছুই 

রতিপ্রমাণ ঝটিকা করিবে। অন্থুপান--শ্বেতধূুন! ২ ছুইরতি ও মধু । ইহাদ্বারা 
রক্তাতিসার ও আম্শুল নিবারিত হয়। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকর। পথ্য-ঘোল ও 

ছাগতুগ্ধ | 

আনন্দভৈরব 1---হিঙ্থুল, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, সোহাগার খই ও গন্ধক, 
এই সমুদ্দায় দ্রব্য সমভাগে লইয়!, একত্র জামীরের রসের সহিত দুইপ্রহর মর্দন 
করিয়া, ১ একরতিপরিমাণে বটিকা করিবে। উপযুক্ত অনুপানের সহিত এই 
ওষধ সেবন করিলে, অতিসার, গ্রহণী, অজীর্ণ, অগ্রিমান্দ্য ও শ্বাস-কাস প্রভৃতি 

পীড়া প্রশমিত হয় । 

তন্তান্তরোক্ত আনন্দভৈরব ।--হিঙ্কুল, মরিচ, সোহাগার থই, মিঠা- 
বিষ ও পিপুল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগ, উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, একরতিপ্রমাণ 

বটিকা করিবে। অন্ুপান-_কুড়চিমূলের ছালচূর্ণ ও মধু। ইহাদ্বার! ত্রিদোষজ 

অতিসাঁর উপশমিত হুয়। পধ্য--ছাগতত্র, ছাগর্ধি ও অন্ন প্রভৃতি । পিপাসা; | 

হইলে, জলপাঁন করিতে দিবে । 
কনকপ্রভা বটী ।-ধুতুরার বীজ, মরিচ, গোয়ালিয়৷ লতা, পিপুল, 

সোহাগার খই, বিষ ও গন্ধক, এইসকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্রের রসসহ এক দিবস 

মর্দন করিয়া, গুঞ্জাপ্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহ! সেবন করিলে, অতিসার, 

“এরি টিিটিরী সি রিনার 



গ্রহ্ণী, জর ও অগ্রিমান্দ্য নিবারিত হর । পথ্য--দধি, অন্ন, শীতলজল ও তিত্বির 

প্রভৃতি পক্ষীর মাংসরস। 

মৃতসঞ্জীবন রস ।-_পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মিঠাবিষ & 

সিকিভাগ এবং সর্বতুল্য জারিত অন্তর ) ধুতুরাবীজের রস ও গন্ধনাকুলীর রসসহ 
একপ্রহরকাঁল মর্দন করিবে; এবং ধাইফুল, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, জীরা, 

বালা, যমানী, ধনে, বেলশ্রঠ, আঁকনাদী, হরীতকী, পিপুল, কুড়.চিছাল, ইন্দ্র 
যব) কয়েদ্বেল ও কচিদাঁড়িম, এই ষোলটা দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়। কুটিত করিবে 

এবং চারিগুণ জলমহ সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ থাঁকিতে নামাইয়|, সেই কাথদ্বার! 

উপরি-উক্ত পারদাদি দ্রব্যে ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে এবং প্র ওষধ একটা 

মৃৎপাত্রে রাখিয়া, পাত্রের মুখ শরাদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সন্ধিস্থলে মাটীর 

লেপ দিবে । শুফ হইলে, মৃদু-অগ্নিজ্ঞালে বালুকাযস্ত্রে তাহ! পাক করিবে। এই 
ওধধের নাম মৃত-সপ্ীবন। ইহা ১ একরতি হইতে ৪ চারিরতি পর্যন্ত মাত্রায়, 

অতিসারনাশক দ্রব্যের অনুপানসহ প্রয়োগ, করিলে, সর্বপ্রকার ছুনিবার অতি- 

সার নিবারিত হয়। 

অতিমার। 

আমাতিসারে |) 

পিপ্লল্যাদি ।-__পিপুল, শুঁঠ, ধনে, যমানী, হরীতকী ও বচ, এইসকল 

দ্রব্য সমপরিমাণে অর্থাৎ সমুদায়ে মিলিত ২ দুইতোলা, উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া, 

পূর্বোক্তনিয়মে কাথ প্রস্তত করিবে। ইহীদ্বারা আমাতিসার প্রশমিত হুয়। 

এইরূপ নিয়মে বালা, মুতা, বেলশুঠ, শুঠ ও ধনে; অথবা চাকুলে, গোক্ষুর, 

বরাহক্রান্তা ও কণ্টকারী, ইহাদের কাঁথ প্রস্তুত করিয়া আমাতিসারে প্রয়োগ 

করা যাঁর়। এই তিনটা যোগের মধ্যে পিপ্নল্যাদি--কফের আধিক্যে ; হীবেরাদি 
৬. 
৯৮. _____-  লর্লল্্ শ 
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টি 

৩৯২ কবিরাজি-শিক্ষা | ৃ 
! 

শু 
( বাল! প্রভৃতি )-_-পিত্তের আধিক্যে ; এবং পৃিপণ্যাদি (চাকুলে প্রভৃতি )-- 

বায়ুর আধিক্যে প্রযোজা। এই তিন্টী যোগ প্প্রমথ]া” নামে পবিচিত। ইহা 

অপকরদ্দোষের পরিপাঁককারক এবং অগ্নিবদ্ধক | 

বসকাদি |---ইন্দ্রবব, আত্ুইচ, শুঠ, বেলশুঠ, হিং, যব, মুতা ও 

রক্ত চিতামুল, ইহাঁদের কাথ সেবনে আমাতিসাঁর নষ্ট হয়। 
পথ্যাদি |-___আমাতিসার নিবারণার্থ হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা ও 

আতইচের ক্কাথ পাঁন করিতে দিবে। 

যমান্যাদি ।___অগ্নির দীপ্তি এবং আমরসের পরিপাঁকের জন্য যমাঁনী, 

শুঠ, বেণার মুল, ধনে, আতইচ, মুতা, বালা, বেলশু'ঠ, শালপাণী ও চাকুলের 

ক্কাঁথ গয়োগ করিবে। 

কলিঙ্গাদ ।-_কুড়চিছাল, আতইট, হিঙ্গু, হরীতবীঃ সৌবচ্চল লবণ ও 

বচ+ ইহাঁদের ক্কাথ পান করিলে, শূলবৎ বেদনা, স্টদরে তাঁরবোঁধ ও মলের 
বিবন্ধতা নষ্ট হর এবং ভাগ্নির দীপ্তি ও আমদোষেব পরিপাক হয়। 

কুটজাদি | ইন্দ্বব, দাঁড়িম, মৃতা, ধাইফুল, বেলশুঠ, বালা, লোৌধ,' 
রক্তচন্দন ও আকনাঁদি, এইসমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ ছুইভোলা ; ইহাদের কাথে 

মধু প্রক্ষেপ দিয়া পাঁন করিলে, আমাতিসার, শৃল এবং পিচ্ছিলতা ও রক্তযুক্ত 

সকলপ্রকার অতিসার নিবাব্িত হয়। ইহ! বিশেষ পরীর্গিত ওুঁষধ। 

জ্র্যষণাদি চূর্ণ | প্রবল অতিসারে, শুঠ, পিপুলঃ মরিচ, আতইচ, 

হিন্ু১ বেড়েলা, সচল-লবণ ও হরীতকীর চূর্ণ, সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, 
উপযুক্ত পরিমাণে উঞ্ণজলসহ পান করিতে দিবে । অথবা পিপুলমূল, পিপুল, 

গজপিপুল ও চিতামূল, ইহাদের চর্ণ পূর্বোক্তন্ূপ গরমজলের সহিত পাঁন 

করাইবে। 

শুগ্যাদি |__শ$, আতইচ, হিং, সুতা, ইন্দ্রবব ও চিতামূল, ইহাদের 

চূর্ণ উপযুক্তমাত্রায় উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেন করিলে, আমাতিসার 

বিনষ্ট হয়। 
হরীতক্যাদি চূর্ণ ।--হরীতকী, আতইচ, সৈন্ধব-লধণ, সৌবর্চললবগ, 

বচ ও হিং ইহাদের চুর্ণও উপযুক্তমাত্রীয় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, 

আমাতিসার নিবারিত হর। 

রিপার 

৬৫ এপ এত 

টি পোপ পপ পা পাপা টি পাশাপাশি শা পাশে স্পা 



আতসার। ৩৯৩ 

পাঠাদি ।__আকনাদি, ইন্যব, হরীতকী ও শঁ$, ইহাঁদের কাঁথ সেবন 

করিলে, কফ বা পিত্ের সংঅ্ংযুক্ত আমাতিসার নিবারিত হয়; এবং শীঘ্বই মল 

গাঢ় হইয়া থাকে। 

বাতাতিসারে ৷ 
পুতিকাদ্দি ।__বাতাঁতিসার শাস্তির জন্ত করঞ্জ, পিপুল, শুঁঠ, বেড়েলা, 

ধনে ও হরীতকী ইহাদের কাথ ব্যবস্থা করিবে। ইহ! সায়ংকালে সেব্য। 
পথ্যা্দি ।_ প্রবল বাতাতিসারে হবীতকী, দেবদাঁরু, বচ, শু'ঠ, সুতা, 

ৃ আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের পাঁচন প্রয্মোগ করিবে। 

বচাদি | _-ব্চ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্রবব, ইহাদের কাথ বাতাঁতিসারের 
উৎকৃষ্ট গুঁষধ। 

পঞ্চমূল্যাদি ।__অর্ধজলমিশ্রিত ঘোল অথবা কীঁভিসহ কিংণ কেবল 

জলের সহিত বু5ৎ পঞ্চমল, বেড়েলা, শুঠ, ধনে, নীলশু'দী ও বেলশুঠ, এইসকল 

পদার্থের ক্কাথ প্রস্তৃত করিয়া, বাতাতিসারে প্রয়োগ করিবে । কেহ কেহ ইভাতে 

৷ বৃহৎ পঞ্চমলের পরিবর্তে স্বল্পপঞ্চমূল ব্যবহার করেন। 

ূ পিভ্তাতিসারে । 
ূ বিল্বাদি ।__আমপিত্তাতিসাঁরে বেলশু ঠ, ইন্ত্রযব, মুতা, বালা ও আঁতইচ, 

৷ ইহাদের কাথ পান করাইবে। 

ূ মধুকাদি |__পিতাতিসারে যষ্টিঘধু কট্্ফল, লোধ, দাঁড়িমের কচিফল, 

র 
র 
ূ 

ও দাঁড়িমছাঁল, ইহাদের চূর্ণ মধূমিশ্রিত করিয়া, আতপ-চাউলধোয়া-জলের সহিত 

পাঁন করিতে দিবে। 

কট্ফলাঁদি |__কটফল, আতইচ, মুত, কুড়চিছাল ও শুঁঠ, ইহাদের 

কাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পাঁন করিলে, পিস্তাতিসার নিবৃত্ত হয়। 
কঞ্চটাদি ।-_কাচড়াপত্র, দাড়িমপত্র জাঁমপন্র, পানিফলপত্র, বালা 

ূ মুতা ও শুঠ, ইহাদের কাথ দেবন করিলে, অতিবেগবান্ অতিসাঁরও রুদ্ধ হয়। 

ৰ কিরাততিক্তাদি ।__চিরাতা, মুতা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথে রসাঞ্জন 
ও মধু শ্রক্ষেপ দিয় পান করিলেও পিত্বাতিসার প্রশমিত হয়। 

অতিবিষাদি ।-_আতইচ, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের চূর্ণ মধুসংঘযুক্ত 

করিয়া, চালুনি-জ্লের সহিত সেবন করিলে, পিস্তাতিসার নিবারিত হয়। 

টা 

চে 

০ 



৩৯৪ কবিরাজি-শিক্ষা । রি 

কফাতিসারে | 

পথ্যার্দি ।-_হরীতকী, চিতামূল, কট্ুকী, আকনাদী, বচ, মুতা, ইন্দ্রধব, 

ও শু'ঠ, ইহাদের কাথ অথব1।ৎ চারি আন! হইতে ॥* অদ্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় 
ইহাদের কক্ক শ্লেম্মাতিসার-নিবারক। 

কৃমিশত্রবাদি ।-_বিড়জ, বচ, বেলশুঠ ও কট্ফল, ইহাদের ক্কাথ 
শ্রে্মীতিসার- নিবারক | 

চব্যাদিপাচন ।--চই, আতইচ, কুড়, কচিবেলশুঠ, শুঠ, কুড়চি- 

ছাল, ইন্দ্রযব এবং হরীতকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, শ্লেম্সাতিসার ও বমি 
নিবৃত্ত হয়। 

পাঁঠাদিচুর্ণ ।-_াকনাদী, বচ, ত্রিকটু, কুড় ও কট্কী, ইহাদের চূর্ণ 
উপযুক্তমাত্রায়, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, শ্লেম্মাতিসার বিনষ্ট হয়। 

হিঙ্গ াদিচ্ণ হিং, সৌব্চললং্ণ, ত্রিকটু, হরীতকী, আতইচ ও 

ব্চ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ উপযুক্তপরিমাণে উষ্জলের সহিত সেবন করিলে 

শ্লে্সজ অতিসার নিবারিত ইয়। 

পথ্যাদিচুর্ণ ।__ হরীতকী, আকনাদী, বচ, কুড়, চিতানূল ও কট্কী, 
এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ উঞ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, কফজ অতিসার প্রশমিত 
হয়। ইহা বিরেচক ওষধ7; অতএব ইহার মাক্রা স্থির করিবার সময় রোগের 

ও রোগীর অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 

বর্বব লাদি যোগ ।--বাব্লার কচিপাতা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, একত্র 

বাটিয়া, ॥০ অর্থ তোলা পরিমাণে রাত্রিকালে সেবন করিবে। এই যোগও 

শ্লেম্মাতিসারে বিশেষ উপকারক। 

ভ্রিদোষাতিসারে । 

সমঙ্গাদি ।২_ বরাহক্রান্ত।ঃ আতইচ, মুভা, শুঠ, বালা, ধাইফুল, কুড়চি- 

ছাঁল, ইন্দ্রযব ও বেলশুঁঠ, ইহাদের ক্কাথ পান করিলে, ভ্রিদোষজনিত অতিসার 

নিবৃত্ত হয়। 

পঞ্চমূলীবলাদ ।--পঞ্চমূল, ( পিতাধিক্যে- স্বল্পপঞ্চমূল এবং বাত- 

কফাঁধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল, ( বেড়েলা; বেলশুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঠ, আকনাদি, 



চিরাতা, বালা, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের কাথ পান করিলে, তিদোষজ 
অতিসার, জর, বমি, শুল, উপদ্রবধুক্ত শ্বাস ও সুদারুণ কাস নিবৃত্ত হয়। 

শোকাদিজাতিসারে 
পৃশ্িপর্ণাদি ।-_চাঁকুলে, বেড়েলা, বেশশু'ঠ, ধনে, নীলশু'দী, বিড়ঙ্গ, 

আতইচ, মুতা, দেবদারু, আকনাদী ও কুড়চিছাল, ইহাদের কাথে মরিচের গুড়া 

প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শোকাদিজাত অতিসার নিবারিত হইয়া! থাকে । 

পিত্তশ্লেম্সাতিসারে 
মুস্তার্দি ।--মুতা, আতইচ, দুর্ববা, বচ ও কুড়চিছাল, ইহাদের কষায় 

মধুর সহিত পান করিলে, পিত্রশ্লেম্মাতিসার নিবৃত্ত হয়। 
সমঙ্গাঁদ ।--বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, বেলশু'ঠ, আমের আটি ও পন্প- 

কেশর 7 কিংবা বেলশু'ঠ, মোচরস, লোধ, ইন্দ্রযব ও কুড়.চিছা'ল, ইহার্দের কষায়, 
অথব৷ ইহাদের কন্ক, তও্ুলোদকের সহিত পান করিলে, পিত্ৃশ্নেম্সাতিসার ও 
রক্তআ্াব নিবারিত হয় । 

কুটজাদি |___কুড় চিছাল, আতইচ, মুতা, হরিদ্রা, দাঁরুহরিদ্রা, শালপাণী 
ও চাকুলে, ইহাদের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, পিত্তশলেম্মজ 

অভিসার নিবারিত হয়। 

বাতশ্লেম্মাতিলারে 
চিত্রকাদি ।-_-চিতামূল, আত ইচ, মুতা, বেড়েলা, বেলশু 5, শুঁঠ, কুড় চি- 

ছাল, ইন্ত্রধব ও হরীতকী, ইহাদের ককাথ বাতঙ্লেম্সাতিসার-নাশক । 

বাতপিত্তাতিসারে 

কলিঙ্গাদি কন্ধ ।---বাতপিত্তাতিসারগ্রন্ত রোগীকে ইন্দ্রযব, বচ, মুতা, 

দেবদারু ও আতইচ, এইসকল দ্রব্য সমভাগে বাঁটিয়া, চারি আনা হইতে অর্দ- 

তোল! মাত্রায় তওুলোদকের সহিত পান করিতে দিবে। 

পকাতিসারে 

বগুসকাঁদি ।-_ইন্দ্রযব, আতইচ, বেলশ্তঁঠ, বালা ও মুতা, ইহার্দের 

বাথ পান করিলে, আম রক্ত ও শুলবিশিষ্ট দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসাঁরও সত্বর 
নিবারিত হয়। 

তি ৮ 



রে ৩৯৬ কবিরাজি-শিক্ষা | 

বিন্বাদি |_-বেলশুঁঠ ও আম-তাঁটির মজ্জা, এই উভয় দ্রব্যের ক্কাথ 
প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পাঁন কাঁরিলে, বমনযুক্ত অতি- 

সার নিবারিত হয়। 

পটোলাদি |__পটোলপত্র, ষব ও ধনে, এই তিন দ্রব্যের কাঁধ প্রস্তত 
করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্মেপ দিতে হইবে। এই ক্াঁথ 

সেবনে বমি ও অতিসাঁর উপশমিত হয়। 

প্রিয়ঙ্গ।দি যোগ ।-প্রিয়ন্ু, রসাগ্তন ও মুতাঃ এই তিন দ্রব্যের স- 

ভাগ চূর্ণ” উপযুক্তপরিমাণে মধু ও চাঁউল-ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে, তৃষ্ণ 
ও বমিযুক্ত অভিসার প্রশমিত হয়। 

জন্য, [দি যোগ |__জামের ও আমের কচি পাতা, বেণামূল ও বটের 

ঝুরি, এইসকল পদার্থের রস, ক্বাঁথ, অথবা চূর্ণ, মধুর সহিত মিঅিত করিয়া 
উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, জর, তৃষ্ণা! ও মুচ্ছ প্রভৃতি উপদ্রবধুক্ত সর্ব্াবিধ 
অতিসার নিবারিত হয়। 

হ্রীবেরাদি |___বালা, ধাইফুল, লোধ, আকনাঁদী, লঙ্জালুলতাঃ ইন্্ব, 

ধনে, আইচ, মুতা, গুলঞ্চ১ বেলশুঠ ও শঠ, এইসকল দ্রবোর ক্কাথ পান 
করিলে, শুল, রক্ত, জর, অরুচি ও আমদোঁষ প্রভৃতি উপদ্রবসংযুক্ত চিরকালোৎ- 

পন্ন অঙিসারও নিবৃত্ত হইয়। থাকে। 

দ্রশমুল শুঠী |-_:দশমুলের ক্ষাথের সহিত শুঠের চূর্ণ ॥০ অর্দতোলা 
মাত্রায় সেবন করিলে, জর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রবসংযুক্ত অতিসার ও গ্রহণী- 

রোগ প্রশমিত হয়। 

কুটজ-পুটপাক |-_কাটাদিকর্ভক তক্ষিত নহে,_এরূপ সরস ও মোটা 

কুড়চিমূলের টাটকা ছাল তৎ্ক্সণাৎ্ কুটিত ও তও্ুলজলে সিক্ত কবিগা, জাঁমের 
পত্রদ্বারা বেষ্টন ও কুশ দিয়! বন্ধন করিবে এবং বহিাগে মুত্তিকাঁর ঘন প্রলেপ; 

দিয়া আগ্রতে পুট্পাঁক করিবে। বহির্তাগ যখন অরুণবর্ণ হইবে তখন অগ্নি 

হইতে বাহির করিয়া উহ!র রস নিংড়াইয়া, কিঞ্চিৎ মধুর সহিত ২ ছইতোলা 

পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহা সর্ধপ্রকাঁর অতিসারের প্রধান ওষধ। 

কুটজলেহ।__১২॥৭ সাড়েবারসের কুড় চিছাল কুটিয়া, ৬৪ চৌবটি 
সের জলসহ সিদ্ধ করিবে এবং ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া৷ লইবে। 

চট 2 

পাশপাশি পপ পপ পা ০ 
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র আতসার। ৩১৭ শ 
নি ০ শা 

এঁ কাথ পুনর্ববা ' পাক ক বিয়া লেহবৎ গাঁড় হইলে, তাহাতে সচল-লবণ, যবক্ষাঁর, 

বিট্ুলবণ, 1 পল. ধ.ঈসুপ, উন্দ্ঘব ও জীরাঃ ইচাদের চূর্ণ মিলিত ১৬ যোল্তোল৷ 

প্রক্ষেপ দির ননাই.ণ। মাত্রা--১ একতোঁল। ; মধুব সহিত লেহন করিবে। 

ইহাদ্বারা পক্ক, *পৰ্ক, নানাবর্ণ ও বেদনাধুক্ত অতিসাঁর এবং ছুনিবার গ্রহণী ও 
প্রবাহিক] 'নবাখত হয় । 

কুউভ? পচ »কুড় চিছাল ১২॥০ সাঁড়েবার সের,_-জল ৬৪ চৌধষটি- 

সের শেষ ১৬ ষোণ সের; এই কাথ ছাঁকিয়। পুনর্বার তাহা পাক করিবে, 

এবং লেহৎ ঘন হইলে, তাহাতে নিম্নলিখিত দ্রব্সকপের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! 

নামাইবে। প্রক্গেপ-দ্রব্য বথা_মোচরস, আকনাদী, বরাহক্রান্ত, আতইচ, | 

মুতাঁ, বেলশুঠ ও পাইফুল, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা। ইহা দেবন করিলে 

সকলপ্রকার শ্বাতসার, রক্ত প্রদর, রক্তার্শঃ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। অন্পাঁন | 

_ ঈষৎ উষ্ণ অথবা শৃত-শীতল জল, বস্তিদ্োষে অন্নমণ্ড, এবং রক্তত্রাবে 

ছাগতুগ্ধ । | 

শ্যোণক-পুটপাক |--শোনাছাল পেষণ করিয়া একটা পিওড করিব । | 

সেই পিগুটী গ'স্তারীপত্রে জড়াইয়া কুশদ্বার৷ বাঁধিবে এবং তাহার উপরিভাগে | 

মাটীর লেপ দিবে । তৎপরে অঙ্গাাগ্রিদ্বার তাহ। স্ষিন্ন করিয়া লইবে। স্ুসিদ্ধ 

হইলে, তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করাইবে। 
ইহাদ্বারা » "সার প্রভৃতি উদরাময় প্রণমিত হয়। 

লবঙ্গাভ্রযোগ ।-_কুড় চিছাল, দীড়িমফলের ছাঁল, মোচা, কীচড়াপাতা, 

| তাপমুণী, জাঁদ্ছাল, আঁমছাল, পানিফলের পাত|, বটের শুঙ্গ|! 'ও শালের ছাল, 

এইসকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ দশপল অর্থাৎ ৮* আশীতোলা, একক্র ৬৪ চৌধটি | 

সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ থাকিতে ছাকিয়| লইবে এবং 

পুনর্ধার সেই ক্কাথ পাক করিবে। পাকে ঘন হইয়া যখন হাঁতায় লাগিবে 
সেইসময়ে তাহাতে লবঙ্গ, জীরা, জীয়ফল, 'আতইচ, বড়-এলাচ, মউী, খদ্দির, 

ভৃঙ্গবাজ, মে|১+ন বেলশু'ঠ, ধুনা ও অভ্র; প্রতোকের চূর্ণ ১ একপল (৮ আট 

তোলা) পরিশাণে প্রক্ষেপ দিবে। পরে উপদঘুক্ত পরিমাণে তাহার গুড়িকা |. 

প্রস্তুত করি প্রয়গ করিবে । এই ওষধ সেবনে শোঁথ ও শুলসংযুক্ত সর্বববিধ | 

| অভিসার এ. রক্তীতিসাঁর নিবাঁরিত হয়। 
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লবঙ্গ-দ্রাবক |-- লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, আকনাদি, বেলশু ঠ, ধনে, 
ধাইফুল, মোচরন, জীরা; লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধূনা, কাকড়াশৃঙগী। সৈগ্চব, শুঁঠ, 

৷ পিপুল» বেড়েলা, যবক্ষার, অহিফেন ও রসাঞ্জন, প্রত্োেক দ্রব্য সমভাঁগ এবং 

৷ সর্বসমষ্টির সমান লবঙ্গ, এইসমন্ত দ্রব্যে সাতবার পোস্তটেড়ীর কাথের ভাবনা 

দিলে, এই ওষধ প্রস্তত হয়। ইহ1 উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ববাবিধ 

অতিসার, গ্রণী, পাও, কামলা, শোথ, আমদৌষ, অল্পপিত্ত ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতির 

উপশম হইয়া থাকে । 

নারায়ণ চুর ।--গুলঞ্চ, বিদ্ধড়ক-বীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, আতইচ, 

তৃঙ্গরাজ, শুঠ ও সিদ্ধিপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সর্বসমষ্টির সমান 

কুড় চিছাঁলচূর্ণণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, /০ একমাঁনা বা ৮* ছুইআন। মাত্রায় 

গুড় অথবা দধুর সহিত সেবন করিলে, রক্তাতিসার, শোথ, পাওুঃ কামলা, অগ্নি- 

মান্য ও জর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। 

.অতিসারবারণ রস ।- হিঙ্ুল, কপূর, মুতা ও ইন্্রব, এইদকল দ্রব্যে 
আফিং-ভিজাঁন জলের ভাবনা দিয়া ১ একরতিমাজ্রায় সেবন করিলে, সর্বপ্রকার 

অতিসার নিবারিত হয়। 

জাতীফলাদি-বটক। |--জায়ফল, পিগুখজ্ধুর ও আফিম, সমভাগে 

লইয়া, পাণের রসসহ মর্দন পুর্ববক ৩ তিনরতি প্রমীগ বটিক! করিবে। অন্পান 

_-তক্র। ইহাবারা! প্রবল অতিসার বিনষ্ট হইয়! থাকে । 
প্রাণেশ্বররম ।-_-পারদ, গন্ধক, অভ্র, সৌচাগার খই, শুল্ফা, যমাশী 

ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোল। ১ যবক্ষার, হিন্গু, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ; ইন্দ্রযব, 

ধুন! ও চিতামুল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা,-_-এইসকল ভ্রব্য জলের সহিত 
উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ছুইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে, 

॥ অতিসার প্রশমিত হয়। 

অমৃতার্ণব-রম ।-_হিহ্থুলোথ পারদ, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খই, 

শঠী, ধানে, বালা, মুতা, আকনাদী, জীরা ও আতইচ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য 
১ একতোলা, একত্র ছাগছুঞ্$সহ পেষণ করিয়া, একমাষ! পরিমাণে বটিকা! প্রস্তত 

॥ করিবে। ধনে, ভীরা, সিদ্ধি, শালবীজচুর্ণ। মধু, ছাগছুপ্ধ, মণ্ড। শীতল" 

জল, কদলীমূলের রম, অথবা কণ্টকারীর রসের সহিত, এই ওঁষধ প্রাতঃ- 

৮, 1 ০১০৭১ রাহ স্তর পর 
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অভিসার । ৩৯৯ 
পপ পাপা? পপি পাপ পাপী আপ পপ পা পা পাপে পপ 

কালে সেব্য। ইহাদ্ধারা সর্বপ্রকার অতিসার, শূল, গ্রহণী, অর্শঃ ও অনপি্ত 
বিনষ্ট হয়। 

ভুবনেশ্বর |-_-সৈম্ধবলবণ, ত্রিফলা, যমানী, বেলশ্ত ঠ ও ধূমমল (ঝুল ), | 

এইসকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া, জলের সহিত মর্দন করিবে ; এবং ১ এক- 

মাষ! পরিমাণে বটিক1 করিবে। অনুপাঁন-জল | ইহাদ্ার| সর্বপ্রকার অতি- 

সার প্রশমিত হয়। 4. 

জাতীফল রম |-__-পারদ, গন্ধক, অভ্র, রসসিন্দুর, জায়ফল, ইন্ত্রযব, 
ধুত্রাবীজ, সোহাগার থই, ত্রিকটু, মুতা, হরীতকী, আম্রকেশী, বেলপ্ত'ঠ, শাঁলবীজ, 

দাড়িমছাল ও জীরা, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইবে ; এবং দিদ্ধিপত্রের রসের 

সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমীণ বটিক! করিবে। অনুপান-_কুড়.চিমূলের 
ছালের কাথ। ইহাদ্বার। আঁমাতিসার নষ্ট ও অগ্নির দীপ্তি হয়। রক্ত-গ্রহণীতে 

বেলশ্ত ঠের ্কাথ ও মধু অনুপানের সহিত এবং অতিসারে শুঠ ও ধনের কাথের 

সহিত এই বটিক! প্রয়োগ করিতে হয়। 

অভয়নৃসিংহ রস ।--হিঙ্থুল+ বিষ, ত্রিকটু, জীরা, সোহাগার থই, 
গন্ধক, অভ্র ও পারদ, প্রত্যেক দ্রব্যের সমান পরিমাণ এবং সর্বসমান আফিম, 

_-এইসকল দ্রব্য নেবুর রসসহ মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি-প্রমাণ বটিক1 করিবে। 
জীরাভাজার গুঁড়া ও মধুর সহিত ইহ! সেবনীয়। ইহাদ্বার৷ অতিদার ও সংগ্রহ- 

| গ্রহণী নিবারিত হয়। 

ৃ কর্পূর রস ।--হিস্ুল, অহিফেন, সুতা, ইন্দ্রযব জায়ফল ও কপূর, 

এইসমুদায় দ্রব্যের সমভাগ, একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি- 
ওমাঁণ ঝটিকা করিবে। কেহ কেহ ইহার সহিত ১ একভাগ সোহাগার থই 
মিশিত করিয়া থাকেন। জরাতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা আশ্ত- 

উপকারক। 

রূহ কনকন্তুন্দর রস।-__-পারদ, গন্ধক, মরিচ, সোহাগ'র খই ও 
কনকধুতুরার বীজ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগ, একত্র বামুনহাটার রসের সহিত ২ 
ছুইপ্রহর কাঁল মর্দন করিয়া, পরে তাহার সহিত পাঁরদের সমপরিমিত অভ্র 
মিশ্রিত করিবে; এবং ছুইরতি পরিমাণে বটিক! করিবে । এই ওষধ সেবনে 

উতৎ্কট পিস্তাতিসার আশু প্রশমিত হয়। 

রী 
তা 

শপ পলা সাপ শপ | শপ পপ সপ 

পপ পপ পাপা পপ 

এ 
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সাপ পাপী শী 

পুর্ণচন্দ্রোদয় রস ।___হরিতাল, লৌহ ও অন্র প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক- 
পল (৮ আঁট তোল ); পারদ, গন্ধক ও কপূর, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোল! ) ৃ 

| এবং জযিত্রী, মুরামাংদী, তেজপত্র, শী, তালীশপত্র, নাগকেশর, ত্রিকটু, দাঁরু- 
চিনি, পিপুলমূল ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা ; এইমকল দ্রব্য একত্র 
মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি মাত্রায় প্রাতঃকাঁলে সেবন করিলে, সর্ববিধ অতিসার, 
গ্রহণী, অশ্রপত্ত, শুল, বিশেষত; পরিণামশুল নিবারিত হইয়া থাকে। ইহা 
রসায়ন এবং রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক। 

অহিফেন-বটি ক।।-__আফিং ও পিগুখজজর সমভাগে লইয়া, একত্র 
মর্দন পুর্ধক ১ একরতি পরিমাণে সেবন করিলে, অত্যন্ত প্রবল অতিসাঁর এবং 

রক্তাতিসার নিবারিত হয়। 

কারুণ্যপাগর রম |-রসসিন্দুর ১ একভাগ, গন্ধাক ২ হুইভাগ, 

একত্র একদিন সর্যপতৈলের সহিত ম্দ্দন করিয়া, এক প্রহর কাল বানুকা যন্ত্রে 

পাক করিবে; পরে আর একবার তৃঙ্গরাজমূলের রসের সহিত মর্দিন করিয়া, 

পুনর্বার' একপ্রহরকাল পূর্ব অগ্যিজালে তাহা পাক করিবে । তংপরে 

ষবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাঁগার খই, পঞ্চলবণ, মিঠাঁবিষ, চিতামুল, জীরা ও 

বিড়ন্গ, গতোক দ্রব্য এক একভাগ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত ূ 

পরিমাণে প্রয়োগ করিবে । এই ওঁধধ সেঝন করিলে, সঙ্গর ও বিজ্বর সকল 

প্রকার অতিসার এবং শুল, রক্তীতিসার, গ্রহণী, শোথ ও আমদোধ প্রভৃতি 

প্রশমিত হয়। 

আনন্দভৈরব-রস ।-_-হিসুল, মরিচ, সোহাঁগার খই, মিঠাবিষ ও 

পিপুলঃ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র মর্দন করিয়া, একরতি পরিমাণে মধুর 

সহিত লেইন করিবে; তৎপরে ইন্দ্রধব ও কুড় চিছালের চু সমভাগে মিশ্রিত 

করিয়া, উপবুক্তপরিমাণে সেবন করিবে। ওঁষধসেবনের পর ছাগদধি বা ছাগ- 

তক্রের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। রাত্রিকালে সিদ্ধিসেবন উপকারক। এই 
গঁধধ সেবনে 'ত্রদেধজনিত অতিসার নিবারিত হয় । 

তন্্াস্তুরোক্ত আরন্দতৈরব ।_ হিঙ্ল, িঠাবিষ, অ্িকটু, সোহা- 
গার খই ও গন্ধক) এইসমুদায় দ্রব্য সনভাগ; একত্র জামীরের রসের সহিত )" 

একপ্রহর মর্দন করিমাঃ ১ একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে। এই ওধধ | 
থা 

এটি 

১] সপ ০ পপ পপ পপ পপ উপ পা ০ সপাাপাপাসপীপি পাপা কী 



রী 

অতিসার।. ৪০১ ্ 
১ 

সপ 

উপযুক্ত অন্গপাঁনের সহিত প্রয়োগ করিলে, অতিসাঁর, গ্রহণী, অজীর্ণ, অগ্থিন্দ্য, 
ও শ্বাস-কালাি বোগ উপশনিত হয় । 

বর্বব লাদি অরিষ্ট |-_বাবলার ছাল ২৫ পঁচিশ সের এবং পাকার্থ 

জল ২৫৬ দুইশত ছাগ্লান্ন সের, ৬৪ চৌধটিসের অবশেষ থাতে ছাকিয়া লইবে। 
পরে তাহাতে গুড় ৩৭॥* পাড়ে সাঁইত্রিশ সের, ধাইফুল ১৬ যোঁলপল, পিপুল ২ 

ছুইপল এবং জায়ফল, কক্কোল, দারুচিনি) বড়-এসাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর, 

ৃ 
লবঙ্গ ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক "পল, এইসমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া, 

ৰ আবৃত-পাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে । তৎপরে ছাকিয়া লইয়া, উপযুক্তণাত্রায় 

| প্রক্মোগ করিলে, আঁঠসার, গ্রহণী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, ক্ষয় ও কুষ্ঠাদ রোগের 

বিশেষ উপকার হইয়। থাঁকে। 

কুটজারিক্ট | কুড় চিমূলেব ছাল ১২৪০ সাড়ে বারসের, দ্রাক্ষা /৬।০ 

সওয়! ছয়সের, মউলফুল ১০ দশপল ও গাস্তারীছাল ১০ দশপল, পাকার্থ জল ২৫৬ 

ছুইশত ছাঁপ্পান্ন সেরঃ__৬৪ চৌষটি সের অবশেষ রাখিবে। এই কাথে ধাইফুল 

৷ ২০ কুড়িপল (/২॥০ আড়াই সের ) ও গুড় ১২॥০ সাঁড়েবার সের মিশ্রিত করিয়া, 
আবৃত-পাত্রে একমাস রাখিবে; পরে তাহা ছাঁকিয়৷ *ৎইবে। এই অরিষ্ট পান 

করিলে, ছুনিবার গ্রহণী, রক্তাতিসার ও সর্বপ্রকার জর প্রশমিত এবং অগ্নি 

বন্ধিত হয়। 

আঁহফেনাসব |__মউলফুলের মছ্য ১২॥* সাঁড়েবার সের, অহিফেন 

৪ চারিপল এবং মুতাঃ জাঁয়ফল, ইন্দ্রযব ও এলাইচ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; 

এইসকল দ্রব্য একটী আবৃত-পাত্রে একমাস রাখিয়া, পরে দ্রবাংপ ছাকিয়া 

লইবে। ইহ সেবন ক'রলে, উদ্ব অতিসার ও প্রবল বিস্থচিক1 নিখারিত হয়। 

ষড়ঙ্গঘৃত -_ হন্ত্রবব, দরুহরিদ্রাঃ পিপুল, শুঠ, লাক্ষা ও কটৃকী, 

এই ছয়টা দ্রব্যের ক্ধসহ যথাবি'ধ ঘ্বৃত পাক করিয়া দেখন করিলে, সর্বপ্রকার 

অতিসা'র নিধারিত হয়। এই ঘ্বৃঠ সেবনের পরে যবাগু পথ্য প্রদান করা 

উচিত। 
পপ ৮ 

সস পাপ পপ পাপা, শপ পপপেপ্পপািপশাীি সস 

৮ 
( ২৬ ) 
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নী ৪০২ কবিরাজি-শিক্ষা | 

শখ 

| সৈন্ধব, সচল» বিট্, উদ্ভিদ ও সামুদ্রলংণ, ত্রিকটু, হিং, বনযমানী ও চই, 

24525254554 গী 

শি শীত তা পাপ শিপ ০৩ আপে পপ পাপা শা শাশা শিশ পপ শি _ +7)৮?777৮পাী শিস পিপি ৪? লি 

গ্রহণীরোগ। 
কস €টে আহার 

শালপর্ণনাদিকষাঁয় |-_ শালপাণী, বেড়েলা, বেলশু'ঠ, ধনে ও শঠ, 
ইহাদের কষায় পান করিলে, বাঁতজ গ্রহণী এবং তছপ্দ্রব উদরাখ্বান ও শুলবৎ 

বেদন৷ প্রশমিত হয়। 

তিক্তাদি ।-_কট্কী, শু'ঠ, রসাঞ্জন, ধাইফুল; হরীতকী, ইন্দ্রযব, মুতা, 

কুড়চিছাল ও আইচ, ইহার্দের কাথ সেবন করিলে, নানাপ্রকার গ্রংপ্রীরেগ 
এবং তন্ুপদ্রব গুহ্ৃশূল নিবারিত হয়। 

শ্রীফলাদি কল্ক 1__বেলশুঠের কন্ক__কিঞ্চিৎ গুড় ও শুঠচর্ণের 

সহিত মিশ্রিত করিয়! সেবন পূর্বক, তত্র অন্ুপান করিলে, অতি উগ্র গ্রহণীরোগ 

প্রশমিত হইয়! থাকে । 

চাতুর্ডদ্রেকষায় ।__গুলঞ্চ, আতইচ, শুঠ ও মুভ, ইহাদের কাঁথ 
আমদোষযুক্ত-গ্রহণীনাশক, মলের সংগ্রাহক, অগ্নির প্রদীপক এবং আমদোষের 

পরিপাচক। ৃ 

মুষল্যাদি যৌগ ।-_তাঁলমূলী ২ ছুই তোলা, ঘোল বা চাউলধোয়া 
জলের সহিত পেষণ করিয়া) উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে শ্রেম্ম-পিতজ প্রভৃতি 

সর্বপ্রকার গ্রহণীর উপশম হয়। এই ওষধ সেবনের পরে ঘোলের সহিত অন্ন- 

পথ্যের ব্যবস্থ। করিবে। 

পঞ্চপল্লৰ |-_জাম, দাঁড়িম, পাঁনিফল, আকনাদি ও কীচড়া, ইহাদের 
পত্রদ্ধারা একটী কচি বেল ঝেষ্টুন করিয়া, উপযুক্ত-পরিমিত জলে সিদ্ধ করিবে। 

পরদিন এ বাসী বেল কিঞ্চিৎ গুড় ও শুঠচুর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়৷ ভক্ষণ 

করিলে, সর্বপ্রবাঁর অতিসার এবং প্রবল গ্রহণীরোগ প্রশমিত হয়; বেল 

ভোঁজনের পরে সেই বেল:সদ্ধ জলও পান করিলে ভাঁল হয়। 

' চিত্রক-গুড়িকা --চিতার মূল, পিপুলমূল, ববক্ষার, সঙ্জিকাক্ষার, 

ূ ৃ 

রি 
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এইসমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া, তাহাতে টাবানেবুর রসের অথবা দড়িমের : 

রসের ভাবনা দিয়া, ।০ চারি আন মাত্রায় গুড়িকা করিবে । ইহ! আঁম-পরিপাঁচক র 

এবং অগ্নিবর্ধক | | 
নাগরাঁদি চুর্ণ ।-_শুঠ, আতইচ, মুতা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়চি- 

ছাল, ইন্দ্রবব, বেলশুঠ, আকনাদি ও কটুকী, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, 
| 

ৃ 
| 

ৃ 

তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া তগুলোদকের সহিত প্রয়োগ করিবে ইহাদ্বারা 

পিতৃজগ্রহণীজনিত রক্তভেদ, অর্শ) হৃদ্রোগ ও আমাশয়রোগ নিবারিত হয়। 

মাত্রা--1০ চারি আনা হইতে ॥০ আট আন! পরিমিত। 

রসাঞ্জনাদি চূর্ণ | --রসাজন, আতইচ, ইন্দ্ধব, কুড়চিছাল, শুঠ ও 

ধাইফুল, ইহাদেব চূর্ণ, মধু ও তগুলোদকের সহিত, পূর্বববৎ মাত্রায় সেবন করিলে, ! 

পিত্ৃজ গ্রহণী, ব্ুক্তাতিসার ও অর্শোরোগ নিবারিত হয়। 

শঠ্যাদি চুর্ণ ।--শঠী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচী- 
ক্ষার, পিপুলমূল ও ছোলক্ঈনেবু, ইহাদের চূর্ণ সৈম্ধব-লবণ ও অগ্রসের সহিত 

মিশ্িত করিয়।, শ্লৈষ্মিক-গ্রহণীতে পূর্ববৎ মাত্রায় প্রয়োজ্য | 
রাস্সাদি চূর্ণ ।-_ রাঙ্গা, হরীতকী, শঠী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, | 

পাঁচীক্ষার, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল ও টাবানেবু, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া | 
উষ্ণজলের সহিত পান করিলে, কফজ-গ্রহণী নিবারিত হয়। ৰ 

পিপ্লীমূলাদি চূর্ণ ।-_পিপুলমুল, পিপুল, যবক্ষার, সাণীক্ষার, সৈদ্ধব- 
প্ঝণ, বিটলবণ, সচল-লবণ, গদ্ভিদ্ ৪ সামুদ্রলবণ, টাবানেবুর মূল, হরীতকা, 

রাকা, শঠী, রিচ ও শুঠ, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ মমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া? | 

ষতৃষ্চ-জলসহ প্র/তঃকালে হেবন করিলে, কফজ-গ্রহণী বিনষ্ট হয়; এবং বলঃ বর্ণ 

৪ অগ্নির বুদ্ধি হইয়। থাকে । | 

মৃণ্যাদি গুড়িক1 |--বড় থলকুড়ি, শতমূলী, মুত, আলকুশীবীজ, 
দি যষ্টিমধু ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং অল্পভাজা 

সন্ধির চূর্ণ ইহাদের সমষ্টির (দিপু, এইসকল দ্রব্য ১০ দশগুণ গব্যদুগ্ধের সহিত 

যতচ্গণ ন; পিগাঁকাঁর ভয়, ততক্ষণ মন্দ মন্দ অগ্নি- (তভা্ডে পাক করিবে। 
হল দিবে এবং পাক সমাপ্ত হইলে, উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িক। করিয়া, মধুর সহিত 

চাহা সেবন করিতে দিবে । ইভদ্ধার। ঝাঙ-পিতজ-গ্রহ্ণী নিবারিত হয়। 

এ সি 



শু ৪০৪ কবিরাজিশিক্ষা। র্ 
শী স্পা?) পি শি ্পাশীশীশাস্পিক শপটাপিশিপীসীশিপাল পেশি পাসে 

বার্তাকু গুড়িকা |--সীজের ভাঁলের মজ্জা ৪ চারিপল, সৌবর্চল, 

সৈন্ধব ও কিট এই ত্রিবিধ লবণ ৩ তিন পল, বেগুন /॥০ অর্থসের, আকন্দমূল ৮ 
আট পল ও চিতাঁমূল ২ ছুই পল, এইসমস্ত দ্রব্য অন্তধূমে অর্থাৎ হাড়ী॥ মধ্যে 

শরা ঢাঁকা দিয়া পোড়াইবে, মেই ভক্ম বেগুনের রসের সহিত মর্দিন করিয়া, চারি 

আন! মাত্রায় গুণ়ক1 করিবে। আহারের পরে এই গুঁষধ সেবন করিলে, ভুক্ত- 
পদার্থের শীঘ্ব পরিপাঁক হয়; এবং বিশ্ৃচিকা, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, গ্রতিশ্তায় ও 

হৃর্রোগের উপশন হইয়া থাকে । 

কর্পূরাদি চর্ণ |__ কপূর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রান্না, পঞ্চ-লবণ, হরী- 

তকী, সাসীক্ষার, যবক্ষীর ও টাবানেবু, ইহাদের চুর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়! চারি 

আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, বাঁতনৈক্সিক গ্রহণীদে:ষ বিনষ্ট 

হুইয়! বল? বর্ণ ও অগ্নির বুদ্ধ হয়। 

তাঁলীশাদি-বটিকা ।-_তালীশপত্র, চই ও মরি5-_গ্রতোক দ্রব্য ১ 
একপল, পিপুল ও পিপুলমূল-_ প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, শু'ঠ ৩ তিনপল, এবং 
চাতুর্জাত (দারুচিনি, এলাচ, নাগেশ্বর ও তেজপত্র)__ প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইপল, 
এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, তিনগুণ গুড়ের সহিত মর্দন করিয়া অর্ধতোল মাত্রায় 

বটিক করিবে । ইহা সেবন করিলে, বাতশ্লেম্মজনিত উৎকট গ্রহণী, ধমি, কাস, 
শ্বাস, জর অরুচি, শোথ, গুন্স. উদর ও পাঁওুরোগ নিবারিত হয়। 

ভূনিম্বাদ্ি চূর্ণ ।-_চিরাতা ২ দুইতোলা» কটকাঁ, ত্রিকটু, মুতা ও ইন্্রযব 
প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, চিতামূল ২ ছইতোল! এবং কুড়চিছাল ১৬ যোল- 
তোলা) একত্র চূর্ণ করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় গুড়ের পানা ঝ! সরব্পহ পান করিলে 

গ্রহণী, গুল, কামলা, জর, পাও মেহ, অরুচি ও অতিসাঁব প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

পাঠাদ্য চূর্ণ |--আকনাদী, বেলশুঠ, চিতামূল, ভ্রিকটু, জামছাল, 

দাড়িমফল, ধাইফুল, কটুকী, আতইচ, মুত, ইন্দ্রযধ, পারুহরিদ্র। ও চিরাতা, 

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাঁগ, এবং কুড়.চি-মুলের ছাল্চূর্ণ সর্বসমান,_-এই 

সমুদায় একত্র মিশ্রিত কবিবে। তখুঁলোদক ও মধুর সহিত ইহা! সেবন কবিলে, 

জরাতিসার, শূল, হৃপ্রোগ, গ্রহণী, অরোচক ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। 
স্বল্লগঙ্গাধর চূর্ণ ।--মৃত1, দৈন্ধবলবণ, শুঠ, ধাইফুল, লোধ, কুড় চি- | 

ূ ছাল, বেগশ্ু'ঠ, মোচরস, আঁকনাদী, ইন্দ্রযব, বালা, আংভ্রকেশী, আতইচ ও 

চঠ_ 

1 

সপ 

পট 

) 

কি 



৩4 রি ররর 
পম 

রাহক্রান্তা, এইসকল দ্রব্য সমভাগ $ একত্র চূর্ণ করিয়া, উপধুক্তমাত্রায় মধু ও ূ 

তগ্ডুলোদকের সহিত সেব্য। ইহাদ্বার! সর্ব গ্রকাঁর অতিপার, শুল, সংগ্রহ-গ্রহণী | 
ও স্থতিকারোগ নিবারিত হয়। ূ 

মধামগঙ্গাধর চূর্ণ |-_ বেলশুঁঠ, পানিফলের পাঁজ, দাড়িমের পাতা, । 

মুতা, আতইচ, শ্বেতধূনা, ধাইকুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারহবিদ্রা, চিরাতা, নিম- 

ছাল, জাঁনছাল, রসাঁঞজণ, ইন্দ্রধব, আকৃনাদী, বরাহক্রান্ত!, বালা, মৌচরস, সিদ্ধি : 

ও ভূকঙ্গরাঁজ, এইনকল দ্রব্যের প্রতোকেব চূর্ণ সমভাগ ও সর্ববঘষ্টিব সমান কুড়চি- 

ছালের চুর্ন একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ওঁষধ উপযুক্ত মানার মধু, অন্নমওড) : 
অথবা ছাগতুগ্ধের সহিত ১ একমাষা মাত্রায় সেবন করিলে, নানাবর্ণেব অতিমার, 

দুরারোগ্য গ্রহণী, জর।[িসাঁর এবং শ্বাস, কাস, জর, পা, শোথ, তৃষ্ণ1 ও অরুচি. 

গ্রভৃতি নিবারিত হয় । 

বুহৎ গঙ্গাধর চূর্ণ |__বেলশুঠ, মোচরস, আাকনাদী, ধাঁইফুল, ধনে, 

ববাহক্রান্তা, ৩, মুতাঃ আতইচঃ অহিফেন, লোধ, কচি-দাঁড়িমফলের 

খেলা, কুড়চিহাল, পারদ ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ,_-একত্র মর্দন 

করিবে। অন্ুপান_-তগুলোদক বা তক্র। এক আন! ব৷ ছুই আঁন। মাত্রায় 

ইহা পেবন করিলে, অষ্টবিধ জর, অতিসাব ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ উপ-' 

শমিত হয়। ৰ 
বৃদ্ধগঙ্গাধর চুর্ণ | _মূতা, শোণাছাল, শু১, ধাইকুল, লোঁধ, বালা, । 

বেলশু'ঠ, মোৌচরস, আকৃনাদী, ইন্দ্রধব, কুড় চিছাঁপ, আম-আীটির মজ্জা, বরাহ- 

ক্রান্তা ও আতইচ, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ মমভাগ, একত্র মিশ্রিত 

করিয়া, উপধুক্তমাত্রায় মধু ও আতগ-চাউলধোয়া জলের সহিত মেবন করিলে, 

সর্বববিধ অতিগার, গ্রহণী ও প্রবাহিক! প্রভৃতির উপশম হয়। 

মার্কগ্ডেঘ় চূর্ণ ।__পারদ, গন্ধক, হিঙ্ুল, সোহাগার খই, ত্রিকটু, জায়- 

ফল, লবঙ্গ, তেব্রপত্র, বড়-এল1ইচ, মুতাঃ চিতামুলঠ গজপিগ্সলী, শু ঠ, বালা, অভ্র, 

ধাইফুল, আতইচ, শজিনাবীজ, মোচরস, অহিফেন ও পলাশছাল, এই সমুদায় 

দ্রব্য সম্ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়।, চিনির সহিত উপধুক্ত-পরিমাণে সেবন 

কৰিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী, 'অগ্নিমান্দ্য, বলহাঁনি, কশত। ও ধাতুক্ষয় প্রভৃতি রোগে 

বিশেষ উপকার হয়। 

ী 

০ ০ 

চি 
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আপপাীীপীপাশপাাশাপ্পীস্প শি শীশাাশিসপেসপী পিপি শী চে 

স্বল্প-লবঙ্গাদি চূর্ণ ।-_-লবঙ্গ, আতইচ, বেলপ্ডঠ, মুতা, আকনাদী, 
মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্ত্রযব, বালা, ধনে, শ্বেতধুনা, কা কড়াশৃঙ্গী, 
পিপুল, শু, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধব-লবণ ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য 

সমভাঁগে লইয়া, উত্তমরূপে চুর্ণিত ও মিশ্রিত করিবে। অনুপান-_ মধু ও 

তও্ুলোদক বা ছাগছুপ্ধ। মাত্রা--১০ দশরতি হইতে ২০৭ কুড়িরতি। ইহ! 

সেঝন করিলে, অগ্নিমান্দা, সংগ্রহ-গ্রহণী, অতিসার, শোথযুক্ত পা, কামল।, 

শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, বিবমিষা, অশ্রপিত্ত, শূল ও সব্বপ্রকার সান্নিপাতিক রোগ 

বিনষ্ট হয়। 

বৃহৎ লবঙ্গাদি চূর্ণ ।__লব্গ, আতইচ, মুত, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, 

হবুষ, ধনে, কটুফল, কুড়, জয়িতী, জায়ফল, কুষ্ণজীরা, সচল-লবণ, রসাঞ্জন, 
ধাইফুল, মোঁচরস, আকৃনাদী, তেজপত্র, ভালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটুলবণ, 

তিতলাউ, বেলশু'ঠ, দারুচিনি, এলাইচ, পিপুল-মূলঃ বন্যমানী, বরাইক্রাস্তা, 

ইন্্রযবঃ শু ঠ, দাড়িমফলের ছাল, ববক্ষার, (নমছা'ল, শ্বেতধুনা, সাচীক্ষার, সমুদ্র- 
ফেন, সোহাগার থই, বালা, কুড় চিমুলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কটুকী এবং 

জাঁরিত অভ্র, লৌহ, শোধিত গন্ধক ও পার্দ, প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র 
মিশ্রিত করিবে। অনুপান--মধু ও তওুলোদক । একআনা মান্রায় ইহা সেবন 

করিলে, উৎকট গ্রহণী, সর্বব প্রকার অতিসার, জ্বর, অরোচক, অগ্নিমান্দা, শ্বাস, 

কাস, বমি, অল্নপিত্ত, হিকা, প্রমেহ, হলীমক। পাঁওু, অঃ, প্রীহা, গুল্স, উদর, 

আনাহ, শোখ গীনস, আমবাঁত, অজীর্ণ ও প্রদর প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ 

বিনষ্ট হয়। 

তন্তান্তরোক্ত বৃহল্পবর্জাদি চূর্ণ ।-_ লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈদ্ধব 
লবণ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, বনধমাঁনী, যমানী, মুতা, ত্রিকটু, ভ্রিফলা, 

শুল্ফা, আকনাদী, চিরাঁতাঃ গোক্ষুর, জঙ্মিত্রী, জাঁয়ফল, দাারহুরিদ্রা, বেণামুল, 

রক্তচন্দনঃ মুরাঁমাঁংসী, শঠী, মউরী, মেথী, সোহাগার খই, কৃষ্ণজীর!, যবঙ্ষার, 
সাচীক্ষার, বাল1, বেলশুঠ, কুড়, চিতার মুল; পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধ'নে এবং 

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, 
উপযুক্ত মাত্রায় দোঁষভেদে গ্াতল বা গরম জলের সহিত সেবন করিবে । 

বাষুর ও পিস্তের আধিক্যে চিনি এবং আশখ্মান ( পেটফ্াপ। ) থাকিলে লবঙ্গচূর্ণের 
৬. এ টিনার ১০ 
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ওরাররর্পম্প 

সহিত, এই ওষধ সেবন করান আবশ্যক । ইহাদ্বার আমাতিসার, চিরকীলজ 
গ্রহণী, বিস্থচিকা, আনাই, ঝিষ্স্ত, শুল, শে:থ, কাম, পাও, হলীমক ও কাশ- 

রোগের শান্তি হয়। ইহা! অতিশয় অগ্রিবর্ধক। 

স্বল্পনাধি কা চূর্ণ ।-__প্চ লবণ প্রত্যেক ১৫০ দেড়তোলা, ত্রিকটু 
প্রত্যেক ২ দুইতোলা!, গন্ধক ১ একতোল!) পারদ ॥০ অদ্দতোলা এবং সিঞিপঞ্র 

৯৯ সাড়ে নয়তোলা, উত্তমরূপে চুণিত ও একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে | মাত্রা 

১ একমাঁষা হইতে আরম্ত করিয়া, ক্রমশঃ ॥০ অর্ধ তোলা পর্যন্ত বৃদ্ধি কর! 

আবশ্তক। ইহা অত্যন্ত অগ্রিবর্ধক ও গ্রহণীরোগনাশক। 

বৃহৎনায়িকা-চুর্ণ | _চিতাঁমূল, ত্রিল।, ভ্রিকটু, বিড়ঙগ, হরিদ্রাঃ 

দাঁরুহরিদ্রা, ভেলাঁর মুটী, যদানী, হিমু, পঞ্চলবণ, গৃহধূম (ঝুল), বচ, কুড়, 

মুতা, অভ্র, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পোহাগাঁর খই, বন্যমানী ও 

গজপিপ্ললী, (কেহ কেহ ইহার সহিত ইন্দ্রবব আতইচ, ধনে, চই ও জায়ফল, 
এই ৫ পাঁচটা পদার্থ অধিক সংযোগ করেন ), সমুদাক় দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্বব- 

সমষ্টির সমান সিদ্ধিচুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, 

অতিসার, গ্রহণী, সংগ্রহ-গ্রহণী, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, শুল, ঝিষ্স্ত, স্থতিকা, জীর্ণজ্বর, 
কাস, আমবাত এবং বাত-পিত্-কফজনিত অন্যান্ত বহুবিধ রোগ প্রশমিত 

হইয়। থাঁকে। 

জাতিফলাদি-চুর্ণ ।--জায়ফল, বিড, চিভার মুল তগরপাছুকা, 
তালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কপ্পুর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, 

পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্রঃ এলাইচ ও নাগেশ্বর, প্রত্যেক দ্রব্যের 

চর্ণ ২ দুইতোলা, দিদ্ধিচূর্ণ ৭ সাতপল, এবং চিনি_ সমুদয় চূর্ণের সমান, এই 

সমুদায় একত্র উত্তমরূপে, মর্দন করিয়া লইবে। এই ওঁষধ সেবনে গ্রহণী, 

অতিসার, অগ্রিমান্দ্য, কাঁস, নয়, শ্বাস, অরোচক, পীনস, বাঁত-শ্শৈক্মিকরোগ ও 

প্রতিষ্ঠায় নিবারিত হয়। 

জীরকাদি-চুর্ণ | _ জীরা, মোহাগার খই, মুতা, আকনাদী, বেলশুঠ, 

ধনে, বালা, শুল্ফা, দাঁড়িমফলের ছাল, কুড়চিছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, 
দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্ত্রষব, অন্রভম্ম, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেক 

দ্রব্য সমানভাগ, এবং সর্ধসমষ্টির সমান জায়ফনচূর্ণ, এইসমু্দায় একত্র মিশ্রিত | 
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৪০৮ কবিরাঁজি-শিক্ষ। | 
৬১ 

২ শা টা? শ্পাশশাঁ শা িক্পািপিপীিপাপিিশ। শশীশীি ০৯ - স্পা শসা শী শী শাীিিশানাশশী শিশির 

করিয়া, উত্তমরূপে মর্দন করিয়া লইবে। এই চুণ সেবন কলে, ছুনিবার গ্রহণী, 

সর্বপ্রকার অতিসার, কামলা, পাওু ও মন্দাগ্রি বিনষ্ট হয়। 
কপিত্থান্টক-চূর্ণ 1_বমাশী, পিপুলমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, বড়- 

এলাইচ, নাগকেশর, শু ঠ, মরিচ, চিতাঁমূল, বাঁলা, কুষ্ণজীরা, ধনে ও সৌবর্চল- 

লবণ, প্রত্যেকটী এক এক তোলা, অম্বৈতস, ধাইফুল, পিপুল, বেলশু'১, 

দাঁড়িমফলের ছাঁল ও গাবছাঁল, ইহাদের প্রত্যেক ৩ তিনতোল।, চিনি ৬ ছয়তোলা" 
এবং কয়েদবেলের শাদচুর্ণ ৮ আটতোলা ; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, 

.অতিসার, গ্রহণী, ক্ষয়, গুল্ম, কগবোগ, শ্বাদ, কাস, অরুচি ও হিকাবোঁগ প্রভৃতি 

প্রশমিত হয় । 

দাড়িমাষ্টক-চুর্ণ |__বংশলোঁচন ২ ছুইতোলা, দারচিনি, তেজপত্র, বড় 
এলাইচ ও নাগকেশর, এই কয়েকটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা ৪ চারিতোলা, যমানী, 

ধনে, কুষ্ণজীরা, পিপুল ও ত্রিকটু, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা, দাঁড়িমফলের 
খোল! ৮ আট পল এবং চিনি ৮ আট পল, একত্র মিশ্রিত করিয়া! সেবন করিলে, 
কপিথাষ্টক চুর্ণোক্ত সমুদায় পীড়া নিবারিত হয়। 

অজাজ্যাদ-চূর্ণ ।__জীর1 ২ ছুই পল, যবক্ষার ১ একপল, মুত! ২ ছুই 

পল, অহিফেন ১ এক পল ও আকন্দের মূল ৪ চারি পল, এই সমুদায় দ্রবোর চূর্ণ 
একত্র মিশ্রিত করিবে । মাত্রা-_২ দুইরতি হইতে ৬ ছয়রতি পর্য্যন্ত । ইহ। সেবন র ৰ 

করিলে, অতিসার, রক্তা্িসার, জরাতিসার, গ্রহণী ও বিস্থচিক রোগ বিন হয়। 

গ্রহণীশার্দ ল-চুর্ণ।__পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, 
হরিদ্রা, দা রুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুতা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামুল, বনযমানী, 
যমানী, গজপিগ্পলী, ববন্দাঁর, সাচীক্ষার, সোহা গার খই ও গৃহধুম (ঝুল), এইসমস্ত 

দ্রব্যের প্রত্যেকটা ২ দুইতোল! এবং সর্ধসমষ্টির সমান সিদ্ধিচুর্ণ, একত্র মিশ্রিত 

করিয়া ২ ছুই মাঁষ! পারমাণে অথব। রোগের ও রোগীর অবস্থানুসারে উপযুক্ত 

মাত্রায় চাউল-ধোয়া! জলের সহিত সেবন করা ইলে, সাধ্য-অমাধ্য সর্বববিধ গ্রহণী, 

পক্ক-অপক অতিসার এবং জ্বর, ভূষগ, শোথ, শুল, পাওু, প্রীহা ও অগ্নিমান্দা 

প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

কঞ্চটাবলেহ | _র্কাচড়াদাম /১ একসের এবং শাঁলমুলী /১ একসের | 

1 ১৬ ষোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, /৪ চাঁরিসের থাকিতে নাঁমাইয়া ছকিয্া লইবে। | 

“এ রি চাটনি রনির জরিনা 

ূ 
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এ কাথের মহিত চিনি /১ একসের মিশ্রিত করিয়া পাঁক করিবে এবং সিকিভাগ | 

অবশিষ্ট থাকিতে, বরাহক্রান্তা, আঁকনাদী, ধাঁইফুল, বেলশু'ঠ, মুতা, পিপুল, সিদ্ধি- র 

পত্র, আতইচ, ববক্ষার, সচল-লবণ, রসাঞ্জন ও মোঁচরস, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ! 
২ ছুইতোলা করিয়া নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, মধু / এক 
পোঁয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। রোগীর দোঁষ, কাল ও বয়স বিবেচনা করিয়া, 

ইহার মা! স্থিব কটিবে। ইহা দ্বার! সর্ধপ্রকাব অতিপাঁর, সংগ্রহ গ্রহণী, অন্পপিক) 

উদর, শুল ও অবোনক উপশমিত হয়। 

দশমুল গুড় ।__দশমূল গিলিত ১২॥০ সাড়ে বারসের, জল ৬৪ চৌবটি 

সেরঃশেষ ১৬ যোৌলসের ; এই ক্বাঁথে পুরাতন গুড় ১২॥০ সাঁড়ে বারসের ও 

'আদাঁর রস /৪ চাবিসেব মিশ্রিত কারিয়া, মুদু-অপ্রিতে পাক করিবে । লেহবৎ 

ঘন হইলে, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঁঠ, হিন্কু, ভেলার মুটা, বিড়্গ, বনযমানী, 

যবক্ষার, সাচীক্ষাব, চিতামূল, চই ও পঞ্চলবণ, এইমকল দ্রব্যের প্রত্যেকটা ১ 

একপল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া! উত্তমরূপে আঁলোঁড়ন করিবে । পাক সমাপু 

হইলে, ন্নিগ্চভাণ্ডে রাঁখিবে। মান্রী-১ একতোলা। ইহাত্বারা অগ্রিমান্দ্য, 

আঁমজগ্রহণী, শূল, প্রীহা, উদর, অর্শঃ ও জরতোগ নিখাঁরিত হয়। 

কল্যাণগুড় -_-আমলকীর রদ ১২ বারসের এবং পুরাতন-গুড় 

/৬।* সওরা ছয়সের একত্র পাক করিয়া, পাঁকশেষে পিপুলমূল, জীরা, চই, 
ত্রিকটু, গজপিগ্ললী, হবুষ, বনযগানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্দব-লবণ, ত্রিফলা, যমানী, 

আক্নাঁদী, চিতামূল ও ধনে, প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল (৮ আট তোলা), 

তেউড়াচুর্ণ ৮ আটপল, তিলতৈল ৮ আটপল, (এই টৈলে এ তিবৃ্চুর্ণ অল্প 

ভাজিয়া লইতে হইবে) এবং দারুঠিনি, তেজপত্র ও বড় এলাইচ, প্ররতোকেব 

চূর্ণ ১ এক পল পরিমাণে শাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। 

॥০ অদ্ধতোলা হইতে ক্রমশঃ ২ দুইতোল! পধ্যন্ত মাত্রায় এই ওঁষধধ সেবন 

করিলে, সর্বববিধ গ্রহণী, শোথ, কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, অগ্রিনান্দ্য ও ধাতুদৌর্ববল্য 

প্রশমিত হয় । 

কুক্মাগ্ুগুড়কল্যাণক ।--/৪ চারিসের গব্যদ্বতে স্পক্ক কুম্মাণ্ডের 

শক্ক ১২॥০ সাড়েবাঁরসের, তামপাত্রে করিয়া মুছু-অগ্রিজালে ভাজিয়। লইবে) পরে 

| পিপুল» পিপুলমূলঃ চিভামুল, গজ পপ্প শী, ধ'নে, বিড়ঙ্গ” যমাঁনী, মরিচ, ভ্রিফলা। 

কি 

নি 

সপ স্পা 

ৃ 

পম পপ সপ পাপ প্পপা পাস শিপ স্সসপপাীপাসপস্ প আপ পপ পাপা সপ 

এ পে শশী পা পীপ্পেসাপোাা শা পী্াপিপাাপিশীসসিসীীশিসশিশিশিশীাীিশীী্শীটাা শী 2 ন্ 
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বন্যমানী, ইন্দ্রব, কৃষ্ণজীরা ও সৈন্ধবলবণ, এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটা ১ এক 

পল, তেউড়ীমূল ৮ আট পল, তিলতৈল ৮ আট পল, পুরাতন গুড় ৫* পঞ্চাণপল, 
ও আমলকীর রস ১২ বারসের তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া, বথাঁবিধি পাঁক করিবে। 

এই ওঁষধ অদ্ধতোল। হইতে ক্রমশঃ ২ ছুইতোললা পর্য্যন্ত মাতায় সেবন করিলে 

গ্রহণী, অভিসার, বিহ্চিকা, অর্শঃ ভগন্দর, জ্বর, পাত, কামলা, গুল, উদর, 

প্রীহা, হৃত্রোগ, প্রমেহ। বাতরক্ত এবং অন্যান্য রক্তবিকৃতি ও চম্মরোগ নিবারত 
হরর। ইঠা বলকারক, পুষ্টিকারক, বয়ুঃস্থাপক, রতিশক্তিবর্ধক এবং বন্ধ্যাদোষের 

নিবারণকারক । 

গ্রহদীগজেক্দাবলেহ ।--কুড়ডীমূলের ছাল ১২॥০ সাড়েবারসের এবং 

পাঁকার্থ জল ৬৪ চৌধটি সের,-_:শব ১৬ ষোলসের ; এই ক্াথের সহিত /২ ছুই- 

সের চিনি মিশ্রিত করিয়। অগ্রিজ্বাপে গাক করিবে । লেহবহৎ ঘন হইলে, লবঙ্গ, 

জীরা, মুসা, ধাইধুল, বেলশুঠ, বাল, বড়-এলাইচ, অ কনাদী, দারুচিনি, কাকড়া- 

শৃঙ্গী, জায়ফল, মৌরী, ইন্দ্রবব, আতিই৮, ববক্ষার, কাকোলী, রসাঞ্জন, মোচরস, 
বষ্টিমধু, বরাহক্রাস্তা, রক্তচন্দন, বটের শুগ্গা, থদির এবং জামের ও আমের কচি 
পাতা, এইসকল দ্রবের প্রত্যেকের চর্ণ ২ দুইতোল। পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ 

দির] নামাইবে। ণাতল হইলে ॥* অগ্ধসের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । 

মত ॥০ অদ্ধতোঁলা হইতে ২ ছুইতোলা পর্যযস্ত। অনুপাঁন-_দধির মাত, ছাগলের 

ছুধ, টাপার মূলের অথবা কদলীমূলের রপ। এই ওধধ সেবনে সর্ববিধ অতিসাঁর, 

শোথযুক্ত অতিসার, গ্রহণী ও সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপশম হয়। 

কেহ কেহ ইহাকে বৃহৎ কুটজাবণ্ছহে বলেন। 

মুস্তকাদ্যমোদক ।-_-ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামুল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণ- 

জীরা; যমানী, বন যমানা, মৌরী, পাণ, শুল্ফা, শশমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজ- 
পত্র, এলাইচ, নাগেখর, বংশজোঁচন, মেথী ও জায়ফল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা, 

মুতা, ৪৮ আটচল্লিশ তোল! ও চিনি /১॥০ দেড়সের, যথাঁবিধি পাক করিয়া 

মোদক প্রগুত করিবে। মাত্রা-॥০ অর্ধতোল। হইতে ১ একতোল৷ পর্যস্ত। 

গ্াঙলজলসহ সায়ংকালে সেব্য। ইহা মেবন করিলে, গ্রহণী, অতিপাঁর, মন্দাগ্রি, 

অরোচক, অজীর্ণ, আমদোঁষ ও বিস্থচিকা রোগ বিনষ্ট হয় এবং দেহের বল, বর্ণ ও 

| পুষ্টি বদ্ধিত হয়। 

টা, এ 

পেশী সোপ ৭ শেপ পাশ বা শিীস্পীশী স্পা শিস তে প্ প্পপপপ ্ সস 
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শ্রীকামেশ্বর মোদক ।- অভ্রভস্মঃ কটুফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চঃ 
মেথী, মৌচরস, ভূমিকুক্মাণ্ড, ও1লমূজী, গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীর্জ, কদলীমুল, শত- 
সূলী, বনযমাঁনী, মাষকলাই, তিল, ধনে, হৃধ্লে, গোরক্ষচাকুলে, গন্ধমাতা, মদন 

ফল, জায়ফল, সৈন্বব-লবণ, বামুনহাটা, কাকৃড়ীশূঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীর!, 

চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্ন বা, গজপিঞ্নলী, দ্রাক্ষা 

»ঠী, বাঁলা, শিমুলমূল, ভ্রিফলা ও আলকুশীবীজ,__প্রত্যেক ১ একতো লা, সিদ্ধি- 

চর্ণ ৪২ বিয়াল্লিশ তোল! ও চিনি ১৬৮ একশত আটষট্টি তোলা, উপযুক্ত জলসহ 

যথাবিধি পাক করিবে । শীতল হইলে, উপযৃক্ত পরিমাণে মধু ও দ্বৃত মিশ্রিত 

করিয়। মোদক বাধিবে। এই গুঁধধ 1০ চারি আনা হইতে ॥০ অর্ধতোল। পর্যন্ত 

মাত্রায় দৃপ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার গ্রহণী, অভিসার, অশঃ, 

গ্রমেহ, শ্ব(স, কাস, ক্ষত, ক্ষয় ও শ্রেম্সবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই মোদক 

কামবদ্দক, পুষ্টিকাঁরক, রতিশক্তির বুদ্ধিকারক, আনন্দজনক এবং জরা-পলিতা- 

দির নিবারণকারক। 

কামেশ্বর মোদক | --আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কুফল, পিপুল, শুঠ, 

বমানী, বনযমানী, যষ্টিমবুত জীরা, কৃষ্ণভীরা, ধানে, শঠী, কীকড়াশৃঙ্গী, বচ, 

নাগেশ্বরঃ তালীশপ্র, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া, 

ইহ্ণ্দের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাঁগ এবং সকলের সমপরিমাণ ঈষং ভজ্জিত বীজদহ 

সিদ্ধিচূর্ণ ও সব্বসমষ্টির ছিগুণ চিনি, এই দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রথমে গাকযোগ্য জল | 

দিয়া চিনি পাক করিবে; গাঢ় হইলে, তাহাতে আমলকীচুর্ণ প্রভৃতি প্রক্ষেপ 

ৃ 
ৃ 

শশী পপ পপ টপস পাপা সপ পপ পপ পপ পাপী পিক পপ পাশা পাস 

দিবে) পাক সম্পন্ন হইলে কিঞ্চিৎ দ্বত ও মধু দিয়! মোদক গস্তত করিবে) 

পরে ভাজা-তিলের চূর্ণ ও কর্পূর দিয়া অধিবাসিত করিবে। ইহ! সেবন কৰিলে, 

গ্রন্ণী প্রভৃতি নানাবিধ রৌগের শাস্তি এবং বল, বী্ধ্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। 

মদনমোদক |--ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাকড়াশৃঙ্গী, কুড়্, ধনে, সৈন্ধব, 

শা, তালীশপত্র, তেজপত্র, কট্ফল, নাগেম্বর, বনযমানী, ঘমানী, যষ্টিমধু, মেথী, 

জীরা ও কৃষ্ণজীরা, প্রতোকের চূর্ণ ১ একতোলা, ঘবতভজ্জিত সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ ২১ 

একুশতোলা ও চিনি ২১ একুশতোলা, পাকষোগ্য জল দিয়া পাক করিবে; পাক 

সিদ্ধ হইলে নামাইয়া, মোদক বাধিবার উপযুক্ত-পরিমাণে ত্বত ও মধু মিশ্রিত 

করিবে; এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও কপুরের চুর্ণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে 
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সপ 

মিশ্রিত করিয়া, মোদক প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় প্রাতঃকালে ইহা সেব্য। 
ইহ্বাদবার। বাঁতশ্নেম্মরোগ, কাস, সর্বপ্রকার শুল, আমবাত এবং সংগ্রহ-গ্রংণী 

বিনষ্ট হইয়া! থাকে । এই ওযধও রতিশক্তিবদ্ধক। 

জীরকাদি-মোদক 1---জীরাচুর্ণ ৮ আটপল, ঘ্বতভঙ্জিত সিদ্ধি খীক্চুরণ 

৪ চারিপল, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, মৌরী, তাঁলীশপত্র, জয়িত্রী, জাঁরফল, ধনে, ত্রিফল।, 

দারুচিনি, তেজপত্র, এলাঁইচ, নাগেশখবর, লবম্গ, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, বক্তচন্দন, 

জটা মাংসী, দ্রাক্মা, শঠী, সোহাগার খই, কুন্দুরখোটী, যষ্টিমধু বংশলোচন, ককোল 

বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশ্ু ঠ, অজ্জনছ'ল, শুল্ফা, দেবদারু, 

কপুর, গিয়ঙ্্ুঃ জীরা, মোচরস, কটুকী, পদ্মকাষ্ঠ ও ন:লুকা, ইহ'দের প্রত্যেকের 
চর্ণ ২ দুইতোলা এবং সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি, উপযুক্ত জলসহ যথাবিধি পাঁক করিবে। 

পাক শেষ হইলে, কিঞ্চিৎ ঘ্বুত ও মধু মিশ্রিত করিয়। মোদক প্রস্তুত করিবে। 
১ একতোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে শীতলজলসহ সেব্য। ইহাদ্বারা সর্বপ্রকার 

গ্রহণী, অগ্রিমান্দ্য, অতিসার, রক্তাতিসার, ব্ষিমজর, অক্পপিত, শুল ও সর্বপ্রকার 

উদররোগ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয় । 

বৃহৎ, জীরকাদি মোদক ।-_জীরা, কৃষ্ণগীরা, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, 

মরিচ, ব্রিফলাঁ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, 

শৈলজ, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোঁলী, ক্ষীরকাকো লী, জয়িত্রী, জাঁয়ফল, য্টি- 

মধু, মউরী, জটামাংসী, মুতা, সচল-লবণ, শঠী, ধনে, দেবতাঁড়, মুরামাংসী, দ্রাক্ষাঃ 

নখী, শুলফা, পল্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুক1, দৈন্ধব-লবণ গজপিঞ্লী, 

কপ্পূর, প্রিয় ও কুন্দুরখোঁটী, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, লৌহ, অভ্র ও 
বঙ্গ__ প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইভাগ, সমুদ্র চূর্ণের সমান ভজ্জি ত-জীরক-চূর্ণ এবং সর্বব- 

সমষ্টির দ্বিগুণ চিনি) চিনি পাক করিয়া উপযুক্ত সময়ে তাহাচে চূর্ণসকল নিক্ষেপ 
করিয়। নামাইবে। শীতল হইলে, ঘ্বত ও মধু দিয়! মোঁদক প্রস্তুত করিবে। 
গব্যঘ্বত ও চিনির সহিত ইহা! সেবনীয়। ইহা সেনে অশীিপ্রকার বাধুরোগ, 

বিংশতিপ্রকার পিত্তজরোগ, সর্বপ্রকার 'অতিসাঁর, শূল, অর্শঃ, জীর্ণজর, বিষম-জ্বর, 

সূতিক। ও প্রদর প্রভৃতি নানাপ্রকাঁর রোগ উপশমিত হয়। 

মেগী মোদক |__ত্রিকটু, ভ্রিফল1, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কটু, 
ফল, কুড়, কাকৃড়াশুঙ্গী, যমানী, সৈন্ধব ও বিটুলবণ, তাঁলীশপজ, নাগেশ্বর, 

রী, 

পরার খাপ এএম এপাশ পাসস্পীসপ্পসপ পাপ প্প্পপ 

রা পা রপ্ত পপ  এ্স্্_ 

তু পিপি শস্পিসপস্পোপ পোপ স্প্প্দ ৮ পিপি শীত 
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পাশ স্পা 

তেজপত্র, দারুচিনি, বড়-এ এলাইচ, জায়ফল, জনিত, লবঙ্গ, মুরাঁমা*সী, কপূর ও 

রক্তচন্দন,--'এইসমন্ত চুর্ণদ্রব্যের প্রত্যেকটা মঘভাগ ও চূর্ণপমষ্টির সবান মেখীচণ, 
সমুদায় চুর্ণের দ্বিগুণ-পরিমিত পুরাতিন-গুড়েব সহিত পাঁক করিয়া, মোঁদক প্রস্তত 

করিবে । পাক শেষ হইলে, দ্বৃুত ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। ইহাদবার। 

অগ্রিমান্দ্য; গ্রংণী, প্রমেহ, মুত্রাবাত, অশ্মরী, পাও, কাল, যক্। ও কামলাঁরোগ 

উপশমি ৩ হয়। 

বৃহৎ মেধীমোদক 1-ত্রিফলা, ধনে, শুঠ, মরিচ, পিপুল, কট্ফ্ল, 
সৈন্ধন'লংণ, কীাকৃড়াশূঙ্গী, জীর|, কৃষ্ণজীরা, কুড়, বগানী, নাগেশ্বর, তে্পত্রঃ 

তাঁলীশপঞ্জ, বিটূলবণ, জাঁএফল, দারুচিনি, এলাঁইচ, জগ্গিত্রী, কপূর, লবঙ্গ, শুন্ফা, 

মুরামাংসী, যষ্টিমধু , পন্সকাষ্ঠ, চই, মৌরী ও দেবদাঁরু, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ 

সমানভাগ, সর্বসদান মেথীচুর্ণ, এবং চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি, পাকধোগ্য জলসহ 

পাক করিবে । পাকশেষে নাঁমাইয়! ঘ্বত ও মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। মা£1॥০ 

অদ্ধতোলা। এই মোক সেংনে অগ্নিমান্দ্য, আমদোব, আমবা ৬, গ্রহণী, প্লীহা, 

পাঞড, অর্শঃঃ প্রমেহ, কাঁদ, শ্বাস, সব্দি, অতিসার ও অরো5ক প্রভৃতি রোগ 
উপশমিত হয়। 

অগ্রিকুমাঁর মোদক |. বেণাঁর মূল, বালা, মুসা, দারুচিনি, তেজপত্র, 

নাগেশ্বর, ভীর।, কৃষ্জজীরা, কাক্ড়াণুঙ্দী, কটফল, কুও, শ্ঠী, ত্রিকটু, বেলশুঠ, 

ধনে, জাঁয়ফল, লবঙ্গ, কপ্পুর, ঝান্তলৌ5, টৈলজ, বংশলোচন, এলা ইচ, জটামাংসী, 

রাক্না, ৩গরপাছুকা, বরাহক্রান্তা, গোরক্ষচাঁকুলেঃ অন্র, মুরাঁমাংসী ও বঙ্গ, ইহাদের 

প্রত্যেক দ্রব্য গমভাগ, এইসকলের সমান দে্খীচুর্ণ, সমুণায়ের অদ্ধেক শোধিত | 

সিদ্ধিপত্রচূর্ণ ও সকল চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি, একত্র পাক করিখে। পাক শেষ হইলে, 

ভাতে মধুমিশ্রিত করিয়। মোদক প্রস্তুত করিবে। শীতল জল অপবা ছাগ- 

ছুপ্ধের সহিত প্রাতঃকালে ॥* অর্ধতোলা! পরিমাণে ইহা সেবন করিলে, ছুশিবার 

গ্রহ্ণী, শ্বাস, কাঁস, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিষমজ্ঞব, আনাহ, শূল, যকত, 

গ্লীহা, উদর, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, উদ্দাবর্ত, ও গুলপরোগ উপশমিত হয়। 

স্ব্পচুক্র | -গুড় ১ একভাগ, মধু ২ হুই'ভাগ, কাজি ৪ চারিভাগ, এবং | 

দধির মাঁত ৮ আটভগ, একত্র এক্টী ভাণ্ডে করিয়া অন্নঃস না হওয়া পর্ধাস্ত 

ধান্ঠরাশির মধ্যে রাখিয়া! দিবে। গ্রীষ্মকালে ৩ তিনদিন, শরংকালে ৪ চা“রশিনঃ 

৮৫ এ 
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৪১৪ কবিরা জ-শিক্ষা । 
শপীপপপিশপপপিপাশপাসিগিপী। 

বর্ষা ও বসন্তকাঁলে ৬ ছয়দিন, এবং শিতকালে ৮ আটদিন, ধান্তরাশির মধো 

রাখিলেই অসশ্নরস হইয়া চুক্র বা শুক্তনামক পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে । ইহা 
উপধুক্ত-মাপ্রায় পান করিলে, গ্রহণী, অগ্নিনান্দ্য ও অজীর্ণ এবং অশ:ঃ প্রভৃতি 

বিবিধ রোগে বিশেষ উপকার হয় 

বৃহৎ চুক্র |-_ আতপ- -চাউলধোয়া জল /৪ চারিসের, কীঁজি ১২ বাঁর- 
সের, অন্লদধি /২ ছুইসের, কাজির অধ-স্থিত “মিটি পদার্থ” /১ একের, গুড় /২ 

€ুইসেব, ত্বকৃশূন্ত আদার ছোট ছোট খণ্ড /৩ তিনসের, এবং সৈক্কবলবণ, জীরা, 

পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রাচর্ণ__ প্রত্যেকটী ২ ছুইপল ) এইসমস্ত দ্রব্য একত্র একটা 

আবৃত কলসে করিয়া ধান্তরাশির মধ্যে রাঁথিবে ; গ্রীষ্মে ৩ তিনদিন, শরতকালে 

৪ চারিদিন, বর্ষা ও বসন্তে ৬ ছয়দিন, এবং শীতে ৮ আটদিন পরে তাহ ধান্রাশির 

মধ্য হইতে বাহির করিয়া ছাকিয়! লইবে। তুৎপরে দারুচিনি, তেজপাত; বড়- 
এলাইচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোলা পরিমাণে তাহার সহিত 

মিশ্রিত করিয়া; উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। এই চুক্র সেবন করিলে, বায়ু, 

কফ ও আমদোষজনিত বিবিধ বিকার, এবং শৃল, গুল্ম, উদ্দর, ও অর্শঃ প্রভৃতি 

পীড়ার বিশেষ উপকার হয়। 
তক্রারিষ্ট |-যমানী, আমলকী, হরীতকী ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য ৩ 

তিনপল, পঞ্চলবণ প্রত্যেকটা ১ একপল,--এইসমস্ত চর্ণ ও তক্র ( ঘোল ) /৮ 

আটসের, একত্র একটী পাত্রে করিয়া, ৪ চাবিদিন অথবা অশ্ররস না হওয়া পর্য্যন্ত 

রাখিয়। দিবে। পরে ছীকিয়৷ লইয়া উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। এই 
তক্রারিষ্ট সেবনে অগ্নির দীস্তি হয়, এবং শোথ, অর্শঃ, গুল, উদর, ক্রিমি ও মেহ- 

রোগের উপশম হইয়া থাকে । 

পিপ্পল্যাদি আসব |- _পিপুল» মরিচ, চই, হরিদ্রা, চিতামূল মুতা, 

বিডঙ্গ, স্ুপারী, লোধ, আকৃনাপী, আমলকী, এলবালুক, বেণামুল, রক্উচন্দন, কুড়, 

লবঙ্গ, তগরপাছুক1, জটামাংসী, দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্ক ও নাগ- 

কেশর, হহাদের প্রত্কেব চুর্ণ ৪ চারিতোলা, জল ১২৮ একশত অটাইশসের, 

গুড় ৩৭০ সাড়ে সাঁহীত্রশদের, ধাইফুল ১০ দণপল, এবং ভ্রাক্ষা! ৬* যাটুপল,-_ 

এইসম্ড দ্রব্য একত্র মিশ্রিতকরিয়া, আবৃত-মৃত্পান্রে ১ একমাস রাখিয়া! দিবে 

পরে দ্রবাংশ ছণকিয়া লইয়া, অগ্নিবল বিবেচনাপূর্বক উপযুক্ত পরিমাণে তাহা 

চে 
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ক্ষয় ও কৃশত] গ্রভৃতি নিবারিত হয়। 

আয়ামকা গ্রিক |-_নিস্তৰ যবের চূর্ণ, চতুর্দিশগুণ জলের সহিত পাঁক 

করিয়া, সেই বাট্য নামক মণ্ড /৮ আট দের, যবের ছাতু /৮ আট সের, বেণী 
কচি বা বেশী পক্ক না হয়--এইরূপ মজার খণ্ড /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌধটসের 

এবং যবক্ষার, সাচীক্ষীর, তুম্ুরু ( তাঁশ্বুল), বন-যমানী, বিটু-লবণ সৈন্ধব-লবণ, 
সৌবচ্চল-লবণ, হিং হিঙ্কুপত্রী বা বংশপত্রী ও চই, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছু" 

পল) এবং পিপুল, জীর, স্থুল-কৃষ্ণজীরা, রাইদর্ষপ, সুক্ষ-রুষ্ণজীরা ও চিতাঁমূল, 

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র একটী আবৃত কলসে 

১৫ দিন রাখিয়া পরে ছাকিয়া লইবে। এক প্রহর মধ্যে কুক্তদ্রব্যের পরিপাক 

করে এইজন্য এই ওঁষধের দান ”আয়াঁমকাঞ্রিক 1” ইহ! সেধন করিলে, অগ্নি- 

মান্দ্য, অজীর্ণ, শুল, গুল, আনা, প্রীহা, অরুচি, অর্শ: ভগন্দর, হদ্রোগ, ও 

নানাবিধ বাঁযুরোগ প্রশমিত হয়। 

গ্রহণীক বাট-রস ।-__সোহাঁগার খই, যবক্ষার, গন্ধক, পারদ, জায়ফল, 
খদ্দির, জীরা, শ্বেতধুনা, আলকুশীবীজ ও বকপুষ্প, ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ণ ॥০ 

অর্ধতোলা৷ পরিমাণে লইয়া, বিন্বপত্র, কার্পাসফল, শালিঞ্চ, ক্ষীরুই, শালিঞ্চমুল, 

কুড়চিছাল ও কীচ.ড়াপত্রের রসসহু মর্দন করিবে, এবং ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা 

প্রস্তুত করিবে। ৩ তিন দিবস এই ওষধ সেবনীয়। ওষধ সেবনের পরে, /%০ 

অদ্ধপোয়। দধি ভোজন কর্তব্য । ইহাদ্বারা সর্বপ্রকার গ্রহণী, আমশুল, জর, কাস, 

শ্বাস, শোথ, রক্ততআীব এবং প্রবাহিক। প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ প্রশমিত হু | 

মতান্তরে গ্রহণীকবাট-রস যথা-_পারদ, গন্ধক, জায়ফল ও লবঙ্গ, “প্রত্যেক 

দ্রব্য ॥০ অর্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র হুড়ভুড়ে, বিল্বপত্র, ও পানিফল- 

পাতার রস এক এক পলের সহিত যথাক্রমে মর্দন করিবে এবং রৌদে শু 

করিয়া লইবে | ভৎপরে ২ দুইরতি-পরিমীণে বটিক। করিয়া, বিহ্বপত্রের বসের 

। সহিত প্রয়োগ করিবে । গুঁষধধ সেবনের পরে দধি ও অন্ন ভোজন করিবে। 

৷ ইহাদ্ার! গ্রহণী, অতিপাঁব, পাও, শোথ ও জর প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

সংগ্রহ-গ্রহণীকবাট-রম মুক্তা, "বর্ণ, পাদ, গন্ধক, মৌহাগার 
থই, অভ, কড়িভস্ম ও বিষ্--প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং শঙ্খভন্ম৮ আট- 

রি 

প্রয়োগ করিবে। রই আসব সেবন করিলে, গ্রচ্গী, পা, অর্শ: উদর, গুল, 

সি স্পা তি িশিসি শাীপীশিপপীশীশি পপ শপ শী উপ রস অপ ্পস ও্পপপপাপ্র _ প  পপ প  অ পপ্ সপ া আ 

সাপ ভি পি পপ পা ০ শপ শাঁস পপ পপ 

পেপে পোপ পপ পপ পপ পপ পপ পপ 

শ্থৈস্্পর রা স্্রে ০৩০ জ্বে 
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পপপস্পিসসাপেপপসপাসশ পপ পাস পপ 
০ পপ আসা পা এ পপ পাশা পেশী শী সাপ 

তোলা, এই »মুদ্রায় একত্র করিয়া, আতইচের ক্কাঁথে ভাবনা দিবে, এবং গোলা- 

, কৃতি করিয়া ২ ছুইপ্রহরকাঁল পুটপাক করিবে) অগ্নি নির্বাণ হইলে, গুষধ উদ্ধৃত 

করি লৌহপাত্রে রাঁখিবে, এবং ধুতুরা, চিতা ও ভালমূলের রসে ভাঁবন! দিয়া : 
ছুইরতি পরিমাণে ইহার বটিক। প্রস্তৃত কারবে। অনুপান--বাতাঁধিক-গ্রহণীতে 

দ্বত ও মরিচ; পিভাধিক-গ্রহণীতে মধু ও পিঞ্নলীঃ এবং কষাধিধ-গ্রহণীতে 

সিদ্ধির রসবা ঘৃতসংযক্ত ত্রিকটু। ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, জবর, অর্শঃ, | 
মন্দাগ্সি, অতিসার, অরোচক, পীনস ও গ্রমেহরোগ বিনষ্ট হয় । ূ 

গ্রহণীশার্দ,ল বটিক! (_-_জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, কুর্ড, সোহাগার খই, ৃ 

বিটুলবণ, দারুচিনি, এলাইচ, ধৃতুরা বীজ ও অহিফেন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগ) | 

গন্ধভাছুলিক্জার বসদহ মর্দন করিয়া, ২ দুইরতি প্রমাণ বটিক! প্রস্তুত করিবে। 

ইহাদ্ারা গ্রহণী, নানাপ্রকার অতিসার ও প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয়। 

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা ।__-পারদ, গন্ধক, লৌহ, *জ্ব, সোহাগার থই 
হিং, শঠী, তালীশপত্র, মুতা, ধনে, জীরা, সৈন্ধব-লবণ, ধাইফুল, আ হইচ, শু'ঠ, 

গৃহধূম (ঝুল ), হরীতকী, ভেলা, তেজপত্রঃ জায়ফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, 

বালা, বেলশুঠ ও মেথী, এইসকল দ্রব্য সিদ্ধিপত্রের রসসহ মর্দন করিয়া, 

১ একরতি পরিমাণে বটিক! ওস্তত করিবে। ইহাদা'র! গ্রহণী, জরাতিসার, শুল, 
স্গল্স, অন্্পিত্ত, কামলা, হলীমক, কৃ, কুষ্ঠ, বিসর্প, গুদভ্রংশ ও ক্রিমিরোগ 

উপশমিত হয় ;” এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়। থাকে । 

. অগ্নিকুমার রস ।---পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, খই, লৌহভন্ত, 

বন-যমাঁনী ও অহিফেন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সমুদ্ায়ের সমান অভ্রভন্মঃ 

একত্র চিতামুলের ক্কাথের সহিত একপ্রহরকাল মর্দন করিয়া, মরিচের স্যায় বটিকা 

প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে, অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ নিবাঁরিত হয়। 

জাঁতীফলাছ্য বটী |-__জায়ফল, সোহাগার খই, অভ্রভন্ম ও ধুতুরা- 

বীজ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একোলা, এবং আঁফম্ ২ দুইতোলা, এচসমস্ত দ্রব্য 

গন্ধভাছুলে পাতার রসসহ একত্র মর্দন করিয়ঃ চণকপরিমিত বঝটিক! প্রস্তুত 
করিবে। এই বটী মধু-জন্ুপানের সহিত গ্রহণীরোগে, এবং দোঁষাম্ুসারে অঙ্গ 

পান-বিশেষের সহিত সর্ববিধ অতিসার রোগে প্রয়োগ করা যায়। এই ঝটী 

সেবনের পরে দধি ও অল্প ভোঁজন কর। উচিত। 

৮ র্ 4 
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সাল সপ পিপিপি শীপীপপপাপীশিপীস্পিপপাি? শা াাশিশীশীী 

অন্যবিধ জাতীফলাদ্য বটিকা বথ।,-পারদ ৪ চারিমাষ! ও গন্ধক ৪ চাঁরি- 

মাষা, একত্র উভয়ের কজ্জলী করিয়া, জারফলঃ মোচরস, মুতা, সোহাগার খই, 

আতইচ, জীরা ও মরিচ,_- ইহাদের প্রত্যেকে র চূর্ণ ॥০ অর্ধতোল! এবং মিঠাবিষ 
১ একমাষা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । পরে নিসিন্দাপত্র, সিদ্ধি, জামপাতা, 

জয়ন্তীপাতা, দাড়িমপাতা, কেশুরে, আকনাঁদী ও ভূঙ্গরাজ, ইহাদের রসের ভাবন! 

দিয়া কুল-আঁটার মত বটিকা করিবে। এই ওধধ “সবনে আমদো, ছুঃসাধ্য 

গ্রহণী, সংগ্রহ্গ্রহণী, অসার, অর্শঃ, শোথ, কাস, অস্পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি 
প্রশমিত হয় । এই ওষধ মেবনকালে শ্বেতবর্ণ মস্ত, ভাজ! মত্স্ত এবং কদলী ও 

মূল! প্রভৃতি পদার্থ ভোজন করিবে না । 

মহাঁগন্ধক ।-_পারদ ২ ছুইতোল৷ ও গন্ধক ২ দুইতোল! লইয়। একত্র 

কজ্জলী করিবে । এর কজ্জলী কিঞ্চিৎ জলে গুলিয়৷ পঙ্কবৎ করিবে এবং কোন 

লৌহপাত্রে অল্প গরম করিয়া, তাহার সহিত জাঁয়ফল, লবঙ্গ, জঙ্গিত্রী ও নিমপত্রঃ 

প্রত্যেকের চর্ণ ২ ছুইতোল। পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। পরে সেই ওষধ এক- 

থানি বিন্ুকের মধ্যে স্থাপিত ও অপর একখানি ঝিন্ুকদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, 

কদলীপত্র ও মুত্তিকাদ্বার! তাঁহার উপর লেপ দিবে। শু হইলে পুটপাঁক করিতে 

হইবে। উপরের লেপ ঈষৎকৃষ্ণবর্ণ হইলে, অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়। ওষধ 

বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে আর একবার মর্দন করিয়া লইতে হইবে। 

ইহার পূর্ণমাত্রা ২ ছুইরতি। গ্রহণী, অতিসার, স্থতিকা, কাস, শ্বাস ও বালক- 

_দিগের উদরাময়ে ইহাদ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । 

মহাভ্রবটী ৷. অন্তর, তাত্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগার 

থই) যবক্ষার ও ত্রিফলা, প্রত্যেক দ্রবা ৮ আটতোল৷ ও মিঠাবিষ ॥* অদ্ধতোলাঃ 

৷ একত্র মর্দন করিয়া, সিদ্ধিপাতা, কেশুরে, সোমরাজী, ভূঙ্গরাজ, বি্বপত্র, পালিধা- 

পত্র, গণিয়ারী, বিদ্ধড়ক, ধনে, থুলকুড়ী, নিসিন্না, নাটাকরঞ্জ, ধুতুরাপত্র, শ্বেত- 

অপরাজিতা, জয়ন্তা, আদা, গীমা, বাসক ও পাণ, যথাসম্ভব এইসকল দ্রব্যের 

৮ আটতোল! রস বা ভিজ্ঞান জলের পৃথক্ পৃথক ভাবন! দিয়া, কিঞ্চিৎ দ্রবভাগ ৷ 

থাকিতে, তাহার সহিত মরিচচুর্ণ ৮ আটতোলা মিশ্রিত করিবে। ১ একরতি ! 
প্রথৃণ ঝটিক। গ্রস্ত 5 করির।, অনুপান বিশেষের সহিত, গ্রহণী, অতিসার, স্ৃতিকা, 

শুল, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, আমখাত ও প্রদর প্রভৃতি রোগে ইহ প্রয়োগ করা যায় 
7. চে 
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পীযূবল্লীরস ।--পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগার খই, 
রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুত, আকৃনাদী, ভীরা ধনে, বরাহক্রাস্তা, 

আতইচ, লোধ, কুড় চিছা'ল, ইন্দ্রব, দারুচিনি, ভায়ফল, শুঁঠ, নিমছাল, ধুতূরা- 
বীজ, দাড়িমের ছাল, লজ্জালুভত1, ধাইফুল ও কুড়, প্রত্যেক দ্রন্য ॥০ অর্ধতোলা 

পরিমাণে লইয়!, তাহাতে কেশুরেব রসের ও ছাগছগ্ধের ভাঁৎন দিয়া, চণক- 

পরিমিত বটিকা কবিবে। বেলপোড়া ও গুড়ের সহিত ই সেবন করিলে, 

রক্তাতিসাব, গ্রহণী ও রক্ত প্রদদর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। 

₹ নৃপ্তিবল্পভ |-_-জীয়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহা- 

গার খই, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঠ, সৈন্ধব, পৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক 

ও তাত, প্রন্যেক দ্রব্য ১ একপল ও মরিচ ২ ছুষ্পল, এইসকল ব্যে ছাগ- 

দুপ্ধের অথবা আমলকীর ভাবন! দিয়া, /০ এক আনা পরিমাণে বটিকা 

করিবে। এই ওধধ সেবন করিলে, অগ্রিমান্দা, গ্রশণী, অল্পিত্ত, আসার, অর্শ, 

জর, শূল, কাস, শ্বাস, শোথ, ভগন্দর, উপদংশ ও গুল্স প্রভৃতি বিবিধ পীড়া 

প্রশমিত হয়। 

বৃহ নুপল্ল্লভ ।-_পারদ, গন্ধক, লৌভ, অত্র, সীসা, চিঙামুল, মুতা, 

সোহাগার থই, জায়ফল, হিং, দারুচিনি, এলাইচ, চিতামূল, বঙ্গ, হেজপত্র, 
কৃষ্ণজীরা, যমানা, শুঠ, পৈন্ধব, মরিচ ও তাত্রভন্ম, প্রতোক দ্রবা ১ একতোলা, 
এবং স্বর্ণভস্ম ॥০ অর্ধতোলাঃ এইসমুপায় দ্রব্যে আদা ও আমলকীর বসের ভাবন। 

দিয়া, চণকপরিমিত ঝটিকা করিবে। ইহাঁও গ্রহণী, অগ্নিমান্দা, অজার্ণ প্রত্ভৃতি 
উদরামরনাশক । 

গ্রহণীবজকবাঁট |__-সমপরিমিত গন্ধক, পারদ, ববক্গার, জয়ন্তী, যমানী, 

অভ্র ও সোহাগার খই,__-এইসকল দ্রব্য, জয়ন্তী ভীনব্রাজ ও জামীত্র রসের 

সহিত এক এক দিন মর্দন করিয়া, একটী গোলক করিবে । অল্প অগ্নিতে সেই 

গোঁলক উত্তপ্ত করিয়া, শীতল হইলে পুনর্বার সিদ্ধিপত্র, শিমুল ও হরীওকীর রসে 

৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ওষধ মধুর সহিত প্রয়োগ 
করিলে, গ্রহ্ণীরোগ বিনষ্ট হয়। 

রাজব্ল্লভ-রস | --জার়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, সোহাগার 

খই, হিং জীর!, তেজপত্র, যমানী, 5, নৈন্ধব, লৌহ, অন্র, তাত্র, পারদ, 

টা এ ০০ শাশপাসপ্পাস্পাীল পািট পাশে পচ পপ শপ 



| ভাবনা পিয়া, ২ ছুইরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। এই ওঁষধ অন্ুপাঁন- 

বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে, গ্রহণী, গুল্ম, অতিসার ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়া 

প্রশমিত হয় । 

ূ স্ব্পগ্রহণীকবাট |---হিম্্বল,গ ন্ধকঃ বংশলোচন, অহিফেন ও কড়িভন্ম, 

ইহাদের সমভাঁগ, ছাঁগছ্প্ধের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তৃত 

করিবে এবং তাহ] ছায়ায় শুষ্ক করিধা লহবে। এই উুষধ সেবনে গ্রহণী ও 

রক্তাতিনার প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় । | 

রূহ গ্রহণীক বাট ।-_-রৌপ্য, যু্তা* স্বর্ণ ও লৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য 

১ এরুভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাগ ও পারদ ৩ তিনভাঁগ, একত্র কয়েদবেলের পাতার 

ৰ রসের সহিত মর্দন করিয়া, হারণের শিঙ্ষের মধ্যে পূরণ করিবে এবং তাহার উপরে 
ৰ মূত্তিকাঁদি লেপন করিরা গজপুটে পাঁক করিবে । তৎপরে শূঙ্গের মধ্য হইতে সেই 

ওষধ বাহির করিয়া, তাহাতে বেড়েলার রসের ৭ সাতবার এবং আপাং, লোধ, 

আতইচ, মুত, ধাইফুল, হন্দ্রযব ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের যথাযোগ্য রসে বা 

কাথে ৩ তিনবার করিয়া ভাবনা! দিবে; তৎপরে মাঘকলায়-পরিমি ত বটিকা 

প্রস্তুত করিয়া, মধু ও মরিচ্চুর্ণের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাদারা সর্ববাবিধ 
অতিসাঁর, সর্ববদোষজ গ্রহণী এবং অগ্নিমান্দ্য নিবারিত হ্য়। 

বিজয়া-বটিক ।-__-পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে, 

এবং সেই কজ্জলী আদার রসের সহিত মর্দন করিয়। শুষ্ক করিয়। লইবে ; পরে 

তাহার সহিত কজ্জলীর দ্বিগুণপরিমিত কুড়চিমূলের ভম্ম এবং ব্বর্ণ, বৌপ্য ও 

তাঅ,_প্রতোক দ্রব্য পারদের সমানভাগে লইয়৷ তাহাতে মিশ্রিত করিবে। 

এই ওষধ ৪ চারিরতি মাত্রার ছাগছুপ্ধ অথবা কুড়চিমূলের কাথসহ সেবন করিলে, 

গ্রহণী ও অগ্রিমান্দ্য নিবারিত হয়। ওষধ সেবনের পরে মস্থরের যূষ ও দধির 

সহিত ধীতল অন্ন পথ্য দিবে । এই ওঁধধ ২ ছুইরতি হইতে সহ্যান্ুসারে ১০ দশ 

রতি পধ্যন্ত মাত্রায় গ্রথম অন্রগ্রাসের সহিত সেবন করিবারও ব্যবস্থা উপ- 

দিষ্ট আছে। 

এই ওষধ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের ভাগ বাদ দিয়া কেহ কেহ তাহাকে 

“গ্রহণীকবাট রদ” নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। 

টা 

পপ পপ পপ থা সপ, এপ পিপাসা সস পাস. 

পপ ২২ পর 

রি ্ সই পপর 

ি 



অগস্তিসুতরাজ রস |- -সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী 
১ একভাগ, ধুতুরাবীজ ২ ছুইভাখ এবং অহিফেন ২ দুইভাঁগ এইনকল দ্রব্য 
তীমরাঁজের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি অথব| অবস্থান্ুসারে তদপেক্ষা 
ন্যনাধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা দুনিবার গ্রহণী এবং অতিসার 

প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় । 

অগ্রিসুন্ধু রস ।-__কড়িভস্ম ১ একভাগ, শঙ্খতম্ম ২ ছইভাগ, সমপরিমিত 
পারদ-গন্ধকের কজ্জলী ১ একভাগ এবং মরিচচুর্ণ ৩ তিনভাগ, একত্র এইসকল 

দ্রব্য কাগজীনেবুর রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি-পরিমাণে বটিকা৷ প্রস্তত 
করিবে। তত্র (ঘোঁল) অন্ুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, জর, 

অরুচি, শূল, গুন, পাওু, উদর, অর্শঃ, শোথ ও প্রমেহ রোগ নিবারিত হয়। দ্বৃত 
ও চিনির সহিত সেবনে ইহাহ্বার! ক্ষীণব্যক্তিও হস্তীর স্তায় পরিপুষ্ট হইয়৷ থাকে । 

শ্্রীবৈদ্নাঁথ বটিক1।-_প্রথমতঃ কাজি, চিতামূলের কাথ ও জরিফ- 
লার কাথদার! ॥* অর্ধতোল৷ পারদ শোধিত করিবে এবং ভূঙ্গরাজের রসদারা 

গন্ধক 1০ চারি আনা শোঁধিত করিয়া লইবে। পরে সেই পারদ গন্ধকের কজ্জলী 
করিয়।, তাহাতে নিসিন্দা, থানকুনী, শ্বেত অপরাজিতা, আকনাদী, গীম, ভূঙ্গরাজ, 

কেশুরে, জয়ন্তী, সি্ধি ও ওকৃড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ॥* অর্দতোলা রসের 

ভাবন! দিয়! সর্ষপ-পরিমাঁণে ইহার বটিকা করিবে । দধির মাঁত অন্গপানের সহিত 

১ এক বটা হুইতে ক্রমশঃ ৭ সাত বটা পধ্যন্ত এই ওঁষধ গ্রহণীরোগে প্রয়োগ করা 

যায়। ওষধ' পেবনান্তে ঘোল প্রভৃতি পথা ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদ্বার। 

জর, প্লীহা, উদর, আমবাঁত, অগ্রিমান্দা, গ্লেম্সছুষ্টি এবং বাতপ্রেক্সজ বিকারসমূহেও 

বিশেষ উপকার হয়। 

খসরপ্পণ বটী ।-_ইষ্কচূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ ও ঝুঁলদ্বারা শোধিত পার? 

১ একতোল৷ এবং ভূঙ্গরাজের রসদ্বারা শোধিত গন্ধক ১ একতোলা; একত্র ইহা- 

দের কজ্জলী করিয়া, তাহাতে নিসিন্দাপত্র, থানকুনী, কেশুর, গীমা, শ্বেত-অপরা- 

জিতা, সোমরাজী ও রক্তাঁচতার পাতা, ইহাদের যথাবোগ্য রস বা ক্কাথ ১ এক 

তোলা করিয়। লইয়া, তাহাদ্বারা ভাবন! দিবে । তৎপরে সর্ষপপরিমিত বটিকা 

প্রস্তুত করিয়া ছায়ার শুফ করিয়া নষ্টবে। এই গুঁষধও ১ এক বটা হুইতে ক্রমশঃ 

৭ সাতবটী পর্য্যস্ত মাত্রায় দধি ও “ধির মাত অনুপানের সহিত সেবন করিলে, 

2৮ 

সস রে 



পরে অন্নপথ্য ব্যবস্থ। করিবে। 

অভ্রবটি ক | __ পারদ ২ ছুইতো'ল1 ও গৃন্ধক ২ দুইতোল! একত্র কজ্জলী 

করিবে এবং হাহার সহিত অভ্রভম্ম ২ ছুইতোলা, মরিচচুর্ণ ২ ভুইতোলা ও 

সোহাগার খই ১ একতোলা, এইসমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিগ়া, কেশুরে, ভূঙ্গরাজ, 

নিসিন্দা, চিতা, গীমা, জরন্তী, থান্কুনী, সিদ্ধি, শ্বেত-অপরাজি ৫1 ও পাণ, ইহাঁদের 

প্রত্যেকের ২ ছুইতোলা রসব্বার ভাবনা দিবে । পরে মটর প্রমাণ বটিক প্রস্তত 

করিয়া, ছায়ার শুফ করিরা লইবে। এই ওঁধধ উপযুক্ত অন্পানের সহিত সেবন 
করিলে, আসার, গ্রহণী রোগ, অগপ্রিমান্দ্য, জর, শ্বাস, কাঁদ, ক্ষয়, চাঁতুর্থক জর, 

স্ুতিকারোগ এবং বাতঙ্নেক্মজনিত বিবিধবিকাঁরে বিশেষ উপকার হয়। ইহ! 

দেবনের পরে দধি ও অন্ন পথ্য দেওয়া আবশ্যক । 

পূর্ণকলা-বটিক! |-_পাঁরদ, গন্ধক* মুতা; লৌহ, ধাইফুল, বেলশু'ঠ, 
মিঠাবিষ, ইন্দ্রযধব, আকৃনাদী, জীরা, ধনে, বসাঞ্জন, সোহাগার খইঃ শিলাজতু, 

জাযফল ও অন, প্রতোক দ্রব্য ২ দুহতোলা, ভ্রিফলার প্রত্যে কটা ৩ তিনতোলা, 

এইসকণ দ্রব্য থানকুনী, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা, কাঁচড়াদ!ম, দাড়িমফল, পানিফলের 

পাতা, ন|গকেশর, জাঁরফল, গয়স্তীপাতা, কেশুরে, ভুঙ্গঈরাজ ও দধির মাত, 

প্রতোক দ্রব্য ১ দুইতোলার সহিত মর্ছন করিয়া, ২ ছুইমাষা-পরিমাঁণে বটিক। 

প্রস্তুত করিবে । অভ্র (ঘোঁল) অন্ুপানের সহিত এই ওঁষধ সেবন করিলে, 
গ্রহণী, অগ্রিমান্দা, শুল, দাহ, জর, বমি ও সংগ্রহ-গ্রহণী প্রশমিত হয়। 

বজকবাট রস |--পাব্দ, গঞ্চক, অহিফেন, সজিনাবীজ, ভ্রিকটু ও 

জ্রিফলাঃ সমুদার দ্রব্য সমভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে সিদ্ধি ও ভূর্গরাজ-রসের ৭ সাতবার 

ভাবনা ধিয়া, ৩ তিনরতি পরিমিত বটিক! প্রস্তুত করিবে ) মধুর সহিত এই ওষধ 
সেবন করিলে, অসাধ্য গ্রহণীও উপশশিত হয়। 

বড়বামুখ রম |-_পারদ, গন্ধকঃ তাত অত্র, সোহাগ, কর্কচ-লবণ, 

ববক্ষার, সাঁচীক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও শঠ এবং আপাত পলাশ ও বরুণছালের ক্ষার, 

_ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; এইসমন্ত দ্রবা, কাঁজি ও হাতিশুড়ার রসের সহিত 

যথাক্রমে মন্দিত করিয়া, লঘুপুটে পাক করিবে। ১ একমাঁষা পরিমাঁণে এই 
ওষধ সেবন করিলে, গ্রহণী, জর ও সংগ্রহ-গ্রহণী নিবারিত হয় । 

শশা ্স্সপি পাকি আপ শপ পপসপপপপপাপপপপপাাপপপাস শট 

০টি, সত ২৫০০ ৪ 

পু 
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শপ শপ ৯৭ পপ সস পপ পপ পা এপ 

সে 

হংসপোরষ্টলী-রস 1--কড়িভম্ম, ত্রিকটু, সোহাগার খই, মিঠাবিষ 
পারদ ও গন্ধক, সমুদাঁয় দ্রব্য সমভাগ, একত্র জামীরের রসের সহিত মর্দন 

করিয়া ১ একমাঁধা পরিমাণে বটিকা প্রস্তত করিবে। আদার রস ও মরিচের 

গু'ড়া অন্গপানের সহিত এই ওষধ সেবন করিলে, গ্রহণী-রোগ বিনষ্ট হয় । 

ওষধধসেবনের পর ঘোঁলসহ অন্নপধ্যের ব্যবস্থা করিবে। 

শন্বুকাদি-বটী |__শামুকের ভন্ম ও সৈদ্ধবলবণ সমভাগে লইয়া মধুর 
সহিত মর্দন করিবে। ৪ চারি মাষা (॥০ অর্দতোলা ) পরিমাণে এই গুঁষধ 

সেবন করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী ও বাঁযুপ্রকৌপ প্রশমিত হয় । সাধারণতঃ অদ্ধতোল! 

মাত্রা নির্দিষ্ট থাকিলেও, রোগের ও বোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্বক এই ওষধের 

মাত্রা স্থির করিয়া লইতে হইবে। 

মহারাজ নৃপবল্লভ ।-_-পারদ, গন্ধক, ব্র্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ, বর্গ, 

তাত, রৌপ্য, স্বর্ণ» পিপুলমূল্, বমাঁনী, দারুচিনি, শুঠ, কাকড়াশৃঙ্গী ও কপুবর, 

প্রত্যেক দ্রব্য ১ একমাধা, হিঙ্ু ২ ছুইমাষা, মরিচ ৪ চাঁরিমাঁধা, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও 

তেজপত্র--প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, নাভিশঙ্খ ও বিড়ঙঈগ-- প্রতোক দ্রব্য ॥০ 

অর্দ তোলা, মিঠাঁবিষ ২ ছুইমাষা, ছোট এলাইচ ১২ বার তোলা ৩ তিনমাষা, এবং | 

বিটুলবণ ৪ চাঁরিতোলা, একত্র এইসমস্ত দ্রব্য ছাগদুগ্ধের সহিত পেধণ করিয়া, | 
৪ চাঁরিরতি-পরিমাণে বটিকা প্রস্তত করিবে । এই 'ঁষধ সেবনে গ্র্গী, অতি- | 

সার, প্রবাহিকা, অর্শঃ) আনাই, বিশেষতঃ আনাহন্ত গ্রইণী, গুল্সঃ শুল ও ' 

আমবাত প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

মহারাজ-নৃপতিবল্লভ -বাভলোহ ৬ ছয়তোলা, ভাত, অন্র, মুক্তা ও 

স্ব্ণমার্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুহতোঁল! ১ স্বর্ণ, রৌপ্য, সোহাগাঁর খই, কাঁকড়া 

শৃগী, গক্ভপিপ্নলী, দন্তীমূল, মরিচ, তেজপত্র, বনানা, বাঁণা, মুতা, শু ঠ, ধনে, 

সৈন্ধব-লবণ, কপ্পূর। বিডর্ঘ) চিতামুল, মিঠাবিষ, পারদ ও গন্ধক,- প্রত্যেক | 
7 ূ 

দ্রব্য ১ এক তোলা) তেউড়ীচুর্ণ ২ ছুইতোঁল।, এবং লবঙ্গ জয়িত্রী, দারুচিনি | 
ূ 

| 

] 

০ পাপ আপ পাপ পপ ৮ াশাত ৮ 

ও জায়ফল,_ প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা ; সর্ধবসমষ্টির অদ্ধেক বিটলবণ, এবং 

বিউলবণ-সহ সর্ববসমষ্টির সমান ছোট এলাইচ--এইসমন্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত 

করিয়া, তাহাতে ছাগুগ্ধের ৭ সাতবার ও নেবুর রসের ৭ সাবার ভাবনা দিবে, ূ 

এবং বটিকা প্রস্তত করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। রোগের ও রোগীর অবস্থা | 

টে 



গ্রহণী, আমধুক্ত-গ্রহণী, পাও, ক্রিমি, অন্পিত্ত, বমি, হৃদরোগ, প্রীহা, গুল, উদর, 

অশঃ, ভগন্দর, শুল, অজীর্ণ, বিসর্প, অলসক, বিলম্বিকা, দাহ, প্রমেহ, শোথ, 
কাস, জর, মুত্রকচ্ছ ও কুষ্ঠ প্রশমিত হয়। 

হিরণ(গর্ভ-পোট্টশী রস 1-পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ৩ ঠিনভাগ, 
স্বর্ণ ২ দুইভাঁগ, মুক্তা ৪ চাবিভাগ, কাস] ৬ ছঘ্» ভাগ, কড়িভম্ম ৩ তিনভাগ, 

এবং সোহাগাঁব খই ।০ সিকিভাগ, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র পাকানেবুর রসের 

সহিত মর্দন করিবে, এবং মধাবদ্ধ করিয়া, ৩০ ত্রিশখানি বিলপু টের আগ্মিতে 

লঘুপুটে পাক করিবে । পাকশেষে ীতল হইলে, মুষাঁর মধ্য হইতে ওষধ বাহির 
করিয়া লইবে। এই 'উষধ ৪ চাঁরিরঠি মাত্রায় মধু, ঘৃত ও ২৯ উনত্রিশটা মরিচের 

চুর্ণসহ সেবন করিলে, অগ্নিমান্দা, গ্রহণী, বিষমজ্জর, 'অর্শঃ, শূল, শ্বাস, কান, 

পীনস, অঠিসার, শোখ, পাও, প্রীভা, বকুত্, এবং বাতাদি-ভ্রিদৌষজনিত যাবতীয় 

কোষ্ঠগত রোগ নিবারিত হর। 

গুঠীগ্ঘত ।__কন্কার্থ শুঠ 4১ একসের, কন্ধার্থ দশমূল মিলিত /৮ আট 
সের, এবং জল ১৪ চৌষটিসের,--শেষ ১৬ যোলসের ; এই কন্ধ ক্কাঁথের সহিত 

যথাবিধি /৪ চারিসের ঘ্বৃত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রার ব্যবহার করিলে, শোথ 

ও আহ্মুক্ত গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। 

নাগর-ঘ্বত।-ঘ্বত 4৪ চারিসের, কুটিত শুঠ /১ একমের, এবং 

জল ১৬ যৌলসেব, যথাবিধি পাক কনিন্া উপঘুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ কলে, | 

গ্রহণী, পাঁওু, জর, প্রাহা ও কাসরোগেব উপশম হয়। | 

বিল্বগর্ভ-প্লত | - ঘ্বত /৪ চাবিসের, কন্ধার্থ বেলশু /১ একসের, এবং ূ 
! 

শিপ পাপা | খল পাস পপ 

টিটি ০ সপ সা পাপ 

ককাথার্থ মস্থরলাৰ /৮ 'আটসের, জল ৬৪ চৌধটিসের,শেষ ১৬ যোৌলসের 7. 

এইখগুলি বথাবিধাঁনে পাক করিয়া, উপযুক্ত পবিমাণে প্রয়োগ করিবে | ইহাদারা ' 

গুহণী, পাও, কাঁধলা, এবং অস্থান্ত উদরাময় নিবারিত ভইরা থাকে । এহ ঘ্বত। 
পাকের জন্য মস্থরের ক্কাথ সগ্ঃ (টাটকা) গরতণ করিতে হর। কারণ শশ্তের 

ও মাংসের ক্কাঁথ বানি হইলে, অপকার করিয়া থাকে । 

চি্রক-ঘ্বৃত ।--চিষ্টামুলের ক্কাথ ও কক্কেস সহিত যথাবিধি দ্বৃত | 

পাক করিলে, তাহাকে চিত্রক-ঘ্বত কহে। ইহা উপবুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, ণ 

টিউনস পা. 

১০ 2 প্লিস ০ পা পলো পিস 



গ্রহণীরোগ, অগ্রিমান্দা, শোঁথ, উদররোগ, অর্শঠ প্রীহা, ও শুলরোগের উপশম 

হইয়া থাকে। 

ূ বিল্বা্ি-ত ।-_ বেলশু ঠ, চিঠাঁমুল, চই ও কীচা-আদা, এইনকল 

৷ পদার্থের কাঁথ ও ক্ষ এবং ছাঁগছুগ্ধের সহিত বথাবিধি ঘ্বত পাঁক করিবে। 

এই ঘ্বৃত উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, গ্রহণী, শোথ, অগ্থিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি 

উপশমিত হয়। 

ূ চাঁঙ্গেরী-ঘ্বত ।--প্ুত 5 চারিসের, আমরুলের রস ১৬ বোলসের, 

দধির মাত ১৬ যোলসের, কন্ধার্থ শুঠ, পিপুলমুল, চিতামূল, গজপিপ্ললী, গোক্ষব, 

পিপুল, ধনে, বেলশু'ঠ, আঁকনাদী ও বমানী,__মিলিত /১ একসের ) বথাবিধি 

ইহাদের সহিত দ্বত পাক করিয়! সেবন করিলে, গ্রহণী, প্রবাহিকা, ও বাতগ্রেম্ম- 

| জনিত পীড়া প্রশমিত হয়। 

মধ্চাদ্য-ঘ্ত ।-ঘ্বত 4৪ চারিসের, ক্কাথার্থ দশমূল মিলিত /৬।০ 

সওয়া ছয়সের, জল ৩২ বত্রিশসের,--শেষ /৮ আটসের ; ছুপ্ধ /৮ আটসের 

। এবং কক্কার্থ মরিচ, পিপুলমুল, শুঠ, পিপুল, ভেলার মুটী, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজ- 

পিগ্ললী, হিং সচলঃ বিট্, সৈন্ধব € কর্কচলবণ ; এবং চই, যবক্ষার, চিতামূল ও 
বচ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চাঁবিতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র যথাঁবিধি পক 

করিবে। ইহাদ্বারা অগ্রিমান্দ, গ্রহণীরোগ, অশঃ। ভগন্দর, আমদোষ, মলরোধ, 

ক্রিমি, শ্বাস, গ্রীহা, বকৎ ও কাঁসরোগের উপশম হয়। 

মহাঁষটুপলক-ঘ্বৃত ।__-ঘ্বত /৪ চারিসের, দশমূলের কাথ /৪ চারিসের 

এবং আদার রস /3 চারিসের, চক্র /৪ চাঁরিসের, হুপ্ধ /ও চাঁরিসের, দধির মাত 

/8 চাঁরিসের, কাজি /৪ চারিনের, কঞ্ধার্থ মিলিত পঞ্চকোল, সচল, সৈন্ধব, 

বিটুলবণ ও পাঙ্গালবণ, এবং হবুষ, বনথমানী, নবন্ষার, হিং) জারা, রুষ্ণজীরা, 

ও ধমানী- প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা ; একত্র থাবিধি পাক করিবে । ইহাঁও 

গ্রহণী, অর্শ, শ্বাস, কাস ও কৃমি প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক । 

বিল্বতৈল ।-_-তিলতৈল /৪ চারিসের, ক্কাথার্থ বেলশুঠ /৬।০ সওয়া 
ছয়সের ও দশমূল মিলিত /৩।০ অওয়৷ ছয়সের, একত্র ৬৪ চৌবট্টিসের জলে 

সিদ্ধ করিয়া, শেষ ১৬ ষোঁলসের, আদার রস /৪ চারিসের, দুগ্ধ চারিসের, 

কাজি /৪ চাঁরিসের, এবং কন্ার্থ ধাইফুল, খেলশু'ঠ, কুড়, শগী, রান্না, পুননবা, : 

' নিও ততিটিরিতি নি 

সপ পপি পাপ পপ ০৮০ পপ পপ পা 

পাপী পপ শিস সপ টি পাপা পপ পাপ পি পাপা সপ সপ সপ পপ 

সপ 

টি টিক 3১ 

৫ 

৭ সপ 



৮ শীশ্ীশীশ্ীশী শট শশী শী শীশীটী টি শী শী শেপ পপপীিিশ 

ূ উনার রর ররর রারিরোরারারার 

তেজপত্রঃ বনযমানী ও অষ্টবর্গ, গ্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোঁল! পরিমীণে লইয়া, 

মৃদ্র-অগ্নিতে বথাঁবিধি পাঁক করিবে । এই তৈল ব্যবহারে সংগ্র-গ্রহণী, অতি- 

সার, গুল ও সুতিকারোগ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হইয়! থাকে । 

গ্রহণীমিহির তৈল 1-__িলহৈল 4৭ চারিসের, ক্কাথার্থ_কুড়চিছা'ল 

কিংবা ধনে ১২1০ সাঁড়েবারসের, জল ৬৪ চৌধাটরসের_-শেষ যোলসের ; 

এই ক্কাথ অথবা তত্র (ঘোল ) ১৬ যোলপের ) কন্কা্থ--ধনে, ধাইফুল, লোঁধ, 

বরা ক্রান্তা, আঁতইচ, হরীতকী, বেণামুল, মুতাঃ বালা, মোচরস, রসাঞ্জন, বেল- 

শুঠ, নীলোতপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, 'গুলঞ্চ, ইন্দ্রবব, এাঁনালতা, 
পদ্মকা্, কট্কী, শুগবপাছুকা, জটামাংসী, দারুচিনি, কে শুবে, পুনর্নধা, আাম- 

ছাল, ভাঁমছালঃ কদনছাঁল, কুড় চিছাল, বমানী ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুই 

তলা পরিমানে লইদ্জা যথাবিধি পাক কবিবে। গ্রচ্গী, অতিসার, অর্শঃ, কামলা, 

শুল) শোথ, মেহ, কৌবেদনা, বমি, শাস্তি, কাঁস, শ্বাস, হিকা, জর এবং তৃষ্ণ 

পপ অত 

"পপ স্পা 

প্রভ্ বিবিধ রোগে উহ প্রয়োগ করিলে বিশেব উপকার পাওয়। যায়। 

বৃহৎ গ্রহণীমহির তৈল ।-_তিলতৈল 49 চারিসের, এবং ক্কাথার্থ__ 

কুড় চিষ্নীল ও ধনে প্রত্যেক ১২॥” সাড়েবারসের, পুথক্ পৃথক ৬৪ চৌবটি- 

দেব জলমহ পাক বরিক্া, ন্ষে প্রত্যেকের ১৬ যোৌলসের, তত্র ১৬ ধোঁলসের, 

এবং কন্ধার্থ ধনে, ধাইফুণ, লোধ, বরাহক্রান্তা, মাতহচ, ইরীতকী, লঞৎঙ্গ, বালা) 

পানিফলপত্র, রসাপ্গন, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ট, গুলর্চঃ ইন্দ্রবব, প্রিয়ঙ্কু কটুকী, পল্প- 

কেশর, তগরপাছ্কাঃ শরমুল, ভঙ্গবাঁভ, কেশুব, পুনর্নব1, আমছাল, জাঁমছাঁল ও 

কদমছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা পরিমাণে লইয়া, বথাবিধানে পাঁক করিতে 

হইবে । গ্রহ্ণী|মহির জপেক্ষা ইহা অধিক প্ুণশানী। পূর্বোক্ত রোগ্মহে 

এই তৈল বিশেষ উপকারক । হইহাদ্বারা বলি-পলিতাদিও বিনষ্ট হইয়া থাকে। 

দাঁড়মাদ্য-তেল .-- তিলতৈন ১৬ ধোলসের, কাথার্থ দাড়িমফলের 

ছাল, বালা; ধনে ও কুড় চিছাঁল, প্রত্যেক দ্রব্য /৮ আটসের, পৃথক পৃথক্ 

৬৪ চৌবটিগের জলগহ সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসেব অবশিষ্ট রাখিতে হইবে। 

এ সমস্ত কাথের প্রত্যেকটা ১৬ ষোলসের তত্র /৮ আটসের, এবং কল্ধার্থ-_ ূ 

ত্রকটু, ভ্রিফল1ঃ মুতা, চই. জারা, মৈন্কব, গাঁরুচিনি, তেজপত্র, এলাইচঃ নাগে- | 
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সপ, 

রা ০: বি টি টিটি 

৷ শ্বর, মৌরী, জটামাংসী, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, ধনে, যমানী, বনযমাঁনী, বাঁলা, 

কাচড়াদাম, আতইচ, থুলকুড়ী, পানিফল-পত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, আমছাল, 

জাঁমছাল, শাণপাঁণী, চাঁকুলে, বরাহক্রাস্তা, ইন্দ্রযব, শতমূলী, ধাইফুল, বেলশু ১, 
মোঁচরস, তালমুলী, কুড়চিছাল, বেড়েলা, গোক্ষুর, লোধ, আকনাদি, খদিরকাণ্ট, 

গুলঞ্চ ও শিমুলছাল, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা. আতপচাউল-ধোয়া জলসহ 

পেষণ করব্রিয়, তাহার সহিত বথাবিধানে পাক করিবে । ইহ গ্রহণী, অর্শঃ ও 

প্রমেহ প্রভৃতি বহুবিধ বোগ-নিবারক। 

ৃ দুপ্ধবটী |-_-পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তা, অভ্র, লৌহ হরি হাল, হিম্ুল, 

শিশুলক্ষার ও অহিফেন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, দুগ্ধের সহিত মদ্দন করিয়া, 

অদ্ধযব পরিমিত ব্টিকা করিবে । ইহ! ছুপ্ধ অনুপানের সহিত সেন করিলে, 

শোথবুক্ত গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। সেবনকালে জলপান ও লবণ 

ভোজন নিষিদ্ধ। পিপাঁসাঁর সয়ে জলের পবির্তে দুগ্ধ পান করিতে হয়। 

ব্যঞ্জনাদি না খাইয়া, কেখল দ্ধভাঁত বা! দ্রপ্ধনংযুক্ত অন্ত কোন মণ্ড প্রভৃতি 

ভোঁঞন করা উচিত। জল ও লবণ নিতান্তই বন্ধ করিতে ন! পারিলে, সৈন্ধব- 

লবণ কেশুরিয়ার রসে ভাঁজিয়া, অল্প পরিমাণে সেই লবণ ব্যঞ্জনাদিতে দিতে 

হইবে, আর উষ্ণজল কদাচিৎ অল্প অল্প পান করিতে দিবে। 

মতান্তরোক্ত ছুপ্ধবটা :_মিঠাবিষ ১২ বারভাগ, অহিঞেন ১২ বার 

গাঁগ» কান্তলৌহ ৬ ছন্রভাগ, এবং সর্ববসমষ্টির দ্বিগুণ অত্র, এইসমস্ত দ্রব্য ছুপ্ধের 

সভিত মর্দন করিয়, ২ ছুইবতি-পরিমানে বটি ক! প্রস্তুত করিবে । ছুগ্ধের মহিত 

এই ওধধ সেবন করিয়া, পানভোজনে কেবল ছুদ্ধ ব্যধ্ার করিতে তম । ইহা 

দ্বারা চিরকাঁল্জ ছুঃমাধ্য গ্রহণা, শোথ, বিষমজর, অগ্রিমান্দ্য ও অগ্নপিত্ প্রভৃতি 

নিবাবিত হয়। 

লৌহপপ্রটা |-পারদ ২ ছুইতোণ| ও গন্ধাক ২ হুইতোপাঃ একত্র 

কজ্জলা করিবে, এখ শাঁভার সহিত ২ দুইতোল। লৌহভস্ম মিশ্রিত করিয। 

পোহপাত্রে মর্দন করিবে । পরে, একখানি হাতায় ঘৃত মাখাহযাঃ তাঁহাতেই 

অগ্রিাপে প্র কজ্জলা গল|ইয়া «ইবে, এবং একটা গে।বরের টিপির উপর মন্ছণ 

কগাপাতা পাতিস্কা, তাহার উপর সেই গণিত কজ্জলী ঢালিবে, ও অপর একটা 

কলাপাশজড়িত গোবরের পুট্ুলীদ্ব।রা চাপ দিবে। তাহা হইলে চটার স্তায় যে 

দাতের ররর ররর ররর 

ৰ 

ূ 

ূ 
| ভ 
ূ 

র 

ৃ 



সহান্থসারে ক্রমশঃ ইহার মাত্র! বৃদ্ধি করিতে হয়। শীতলজল বা ধনে ও ূ 

জীরার ক্বাথমহ ইহ! সেবন করিলে, গ্রহণী, অতিপার, স্তিকা, পাও, শোথ 'ও 
অপ্রিমান্দ্য প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়। ! 

স্বর্ণপপ্সটী ।--্পারদ ৮ আটতোল! ও ন্বর্ণভম্ম ১ একতোল!১ একক্র | 

উত্তমরূপে মর্দিন করিবে, এবং তাহার সহিত ৮ আটতোলা গন্ধক দিয় লৌহ-; 

পাত্রে কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। পরে লৌহ-পর্গটীর নিয়মান্রনাবে পঞ্পটী 

প্রস্তত করিয়া, এরূপ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । ইহ! সেবন করিলে, গ্রহণী, 

শোথ, জর, যক্ষা ও শূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হয় । 

পঞ্চামৃত-পর্পটী ।__গন্ধক ৮ আটতোলা, পারদ ৪ চারিতোলা, লৌহ 

২ ছুইতোল!, অভ্র ১ একতো1ল৷ ও তাত্র ॥০ অদ্দতোলা, একত্র লৌহপাত্রে ম্দন 

করিয়া? পুর্ব্বৎ নিয়মে পপ্প টী করিবে। ২ দুইরতি মাত্রায় ঘুত ও মধুর সহিত 
ইহা সেবন করিলে, গ্রহণী, শোথ, মশঃ, জর, রক্তপিত্ত, কাস, ক্ষয়। অরুচি, বমি, 

ও পুরাতিন অতিসার প্রভৃতি পীড়া নিবারি ৩ হয়। 

রসপর্জটী |-__বখোক্ত বিশেষ নিপনমে শোধিত পারদ ৪ গন্ধক নমভাগ, 
একত্র কজ্জলী করিয়া, কুলকাঁষ্ের অ্গারাগ্রিতে পূর্ব নিয়মে এই পঞ্গ' টা 
প্রস্তুত করিতে হয় । ইহাঁও গ্রহণ, শোথ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ানাশক | মাত্রা- 

২ ছুইরতি হইতে আরম্ত করিয়া ব্রমশঃ বুদ্ধি করিতে হর । এই পঞ্প টী সেবন- 

| কালেও ছুগ্ধবটীর ম্যায় জলপান ও লবণ ভোজন পবিত্যাগ করা আবশ্যক | রস- 

| পপ্পটীব জন্ত পারদ ও গন্ধক বিশেষ নিয়মে শোধন করিতে হয়। অথাৎ প্রথমতঃ 

ৃত্কুমীরার রসের সহিত পারদ দর্দন করিয়া, যথাক্রমে খিকলাচুর্ণ চিতার 

পাতার রস, জয়স্তীপাতীর রশ? এরও-পাতার রস, আদাব রস, এবং কাঁকমাঁচার 

বূসের সহিত এক একবার মর্দন করিয়া শুকাইয়। লইবে। গন্ধকও প্রথমে 

চাঁউলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, তাহাতে ৭ সাতখার তঙ্গরাজ-রসের 

ভাবনা দিবে। শুষ্ক হইলে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়৷ কুলকাষ্টের জর্গারাপগ্রিতে হাতীয় 

করিয়া গলাইবে, এবং ভৃঙ্গরাজের রদে তাহা নিক্ষেপ কাঁরবে। পরে তাহা 

শুষফ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই পারদ ও গন্ধকের কজঙ্জলী করিয়া, তাহাদারা : 

রসপঞ্প' টা প্রস্তত করিতে হইবে। ॥ 

টে শশী শিস ীশিসশ্ শী শীিতিসপীিশী শাশাপিপাপি্পা পাশপাশি পপপিপপশ শশা পাপা শিপন গল রী ৪ 

| 
| 

সা রা ০ 

স্পা পাশাপাশি 



বসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে, এই রসপঞ্ টা ওস্ততকালে, পারদের সমপরিমিত 

স্বর্ণ, রৌপ্য, ও তাত্রভম্ম মিশ্রিত করিয়৷ পর্গটী করিলে, তাহাই বিজয়পপ্টা 

নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

বিজযুপঞ্সটী ।-_ প্রথমতঃ তৃঙ্গরাঁজের সহিত ৭ দাঁতবার অথবা ৩ তিন- 

বার গন্ধকচূর্ণ ভাবিত করিয়া শু করিবে। তৎপরে এ গন্ধক লৌহপাত্রে গলা ইয়া 
একবার তঙ্গরাজ-সে নিক্ষেপ করিবে; কিয়ৎক্ষণ পরে তুলিয়! শুষ্ক করিয়া, সেই 

গন্ধক ৮ আট তোলা, শোধিত পাঁরদ ৪ চারিতোঁলা, রৌপাভন্ম ২ দুইতোঁলা, স্বর্ণ 

ভস্ম ১ একতোলা, বৈক্রান্তভম্ম ॥৭ অর্ধতোঁলা ও মুক্তাভন্্ম ।০ পিকিতোলা ; 

একত্র মর্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে । অতঃপর কুলকাঁষ্টের অঙ্গারে সেই 

কজ্জলী গলাইয়া, তাঁহার পপ্প টা প্রস্তত করিতে হইবে । এই পঞ্প' টা যখানিরমে 
২ ছুইরতি মাত্রার সেবন করিলে, ছুনিবার গ্রহণী, শোথ, আমশুল, অতিপাঁর, 

'অজীর্ণ, বক্ষ, পাঁও, কামলা, অস্পিত্ত, বাঁতরক্ত, বিষমজ্বর ও প্রমেহ প্রভৃতি 
বিবিধ পীড়া নিরাকৃত হয়, এবং রোগা দিনে দিনে বল ও পুষ্টি লাঁভ করিয়া» অল্প- 

দিনমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইরা উঠে। এই গুষধ সেবনকালে, ন্লীসহবাস, রাত্রিজীগরণ, 

| ব্যায়াম এবং লবণ, জল, তিক্তদ্রব্য ও শ্রেম্মজনক পনার্থ ভে।জন দিতান্ত নিষিদ্ধ । 

| ব্ঞ্জনাদি পথা তে হইলে, ধনে, ভিং, জীরা, শুঠ, সৈন্ধব ও দৃতদ্বারা হাহা 

| পাক করা আবশ্তক। বায়ু কুপিত হইয়া! উঠিলে, বিশেষ বিবেচনা পূর্বক 
। ডাবেৰ জল পান কবান বাইতে পারে। নতুবা দুগ্ধ ব্যতীত অন্ত কোন পানীয় 
ৰ দ্রব্য পাঁন করিবে না। 

ৃ তন্্ান্তরোক্ত বিজয় পঞ্সণী ।-পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্ত), 

। তাত ও অভ্র, প্রভোক দ্রব্য সনভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান গন্ধক, এই- 
ূ সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন পুর্ববক কজ্জলী প্রস্তুত করিনা, তাহাদ্বার বণাঁবিধি 

র 
ূ 

স্প্রে পপ আপস সপ পাশ সা 

পঞ্সটা প্রস্তুত কৰিলে, তাহাকেও বিজয়পর্ঘটী কহে। পূর্ববৎ নিয়মে এই 
ওষধ ব্যংহার্্য। ইতাদ্বারা দুঃসাধ্য পুরাতন গ্রহণী, অতিসাঁর, আমশুল, অর্শঃ, 

যঙ্্া, শোথ, পাও, কামলা, প্রীহা, গুন, জলোদর, অস্্পিত্ত, পরিণামশুল, প্রমেহ, 

বিষম্জর, বমি, ভ্রান্তি ও বাঁতরক্ত প্রতি প্রশমিত হয়। 



অর্শোরোগ। 

চন্দনাদি পাচন ।-_ রক্তচন্দন, চিরাতা, ছুরালভা ও শুঠ, প্রত্যেক 

দ্রব্য ॥০ অর্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে তাহার পাঁচন প্রস্তত করিবে। 

ইহা বক্তার্শোনাশক। দারুহরিদ্রা, বেণাঁর মূল, ও নিনছাল, ইহাদের কবাথও ৰ 

রক্তার্শোনিবারক । 

মরিচাঁদি চূর্ণ ।- মরিচ, পিপুল, কুড়, সৈদ্ধব, ভীরা, শুঠ, বচ, কিং, 
বিড়ঙ্গ, হরীতকী, চিতামূল, ও যমানী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং 
ুর্ণসমষ্ির দ্বিগুণ পুরাতন-গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্থতোল! মাত্রায়, 
উষ্ণজলের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা সর্ববিধ অর্শঃ বিশেষতঃ বাঁতজ 
অর্শঃ প্রশমিত হয়। 

সমশর্কর চূর্ণ ।--বড়-এলাইচ ১ একভাগ, দারুচিনি ২ ছুইভাগ, তেজ- 
পত্র ৩ তিনভাগ, নাগকেশর ৪ চাঁরভাগ, মরিচ ৫ পাঁচভাগ, পিপুল ৬ ছয়ভাগ, 

শুঠ ৭ সাতভাগ, একত্র ইহাদের চূর্ণ করিয়া, তাহাতে সর্বসমষ্টির সমান চিনি 
মিশ্রিত করিবে। ইহা ।* চারি আনা মাত্রায়, অথবা অবস্থাবিশেষে তাঁহ! অপেক্ষা 
অল্লাধিক মাত্রায় জলসহ প্রযোজ্য । অর্শঃ, অগ্নিগান্দ্য, অরুচি, হৃদ্রোগ, কঠরোগ, 

এবং শ্বাস, কাঁস প্রভৃতিতে ইহ বিশেষ উপকারক। 

কপ্ূরাদ্য-চুণ |__কপুর, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জার়ফল, 

বেণামূল, শুঠ, কাঁলজীরা, কৃষ্ণ অগুরু, বংশলোচন, জটামাংলী, নীলশ্ুদী, 
পিপুল, রক্তচন্দন, তগরপাছুকা, বাল! ও ককোল, এইসমুদধায় দ্রব্য সমভাগ ॥ | 

একত্র চূর্ণ করিয়া, সকল প্রব্যের অর্ধেক পরিমিত চিনির সহিত মিশ্রিত করিবে । | 
ইহ1 বাতার্শের শ্রেষ্ঠ গঁধধ ; অতিসার, গুল্স, গ্রহণী, অরুচি, শ্বাস, হিকা, প্রম্ছে, 
ও হ্ৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়ানাশক। 

বিজযু-চুর্ণ ।-_ত্রিকটু, ব্রিফলা ত্রিঙ্গাও, বচ, হিং, মাকনাদী, যবক্ষার, 

হরিদ্র, দারুহরিদ্রা, চই, কট্কী, ইন্দ্রযব, চিতামুল, শুলফা. পঞ্চলবণ, পিপুলমূল, 

বেলশু'ঠ ও যমানী, এইসকল দ্রব্য সমভাগ ; একত্র চর্ণ কবিয়া, উষ্ণজলের সহিত 

| উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, অর্শঃ, ভগন্দব, গ্রহণী, বা ত-গুল্স, শোঁখ, উদর, 

চি এ এ ৪68 ৪ ৬ রর 



০ হা উপ 

পাও, কামলা, উদাঁবর্ত, অন্তরবৃদ্ধি, ক্রিমি, জর, কাস, শ্বাস, হিক্ক, ও পার্খশূল, 
গুভৃতি বিবিধ পীড়। নিবারিত হইয়। থাঁকে। 

করঞ্জাদি-চুর্ণ।--করঞ্ঁফলের শীস, চিতামূল, সৈন্ধব, শুঠ, ইন্্রযব, 
শোণাছাল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় ঘোলের 

সহিত সেবন করিলে, রক্তাশঃ নিবারিত হয়। 

লবণো্মাদ্য-চুর্ণ |__ সৈন্ধবলবণ, চিতামুলঃ ইন্দ্রযব, করগ্রমূলের ৃ 

ছাল, ও মহানিমের ছাল, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাঁগে একত্র মিশ্রিত করিবে । এই 

চূর্ণ উপবুক্ত মাত্রায় ঘোলের সহিত আলোড়িত করিয়া ৭ সাত দিবস সেবন 

1 করিবে । ইহাদ্বারা অর্শোরোগ বিনষ্ট হয়। ূ 
ভল্লাতামৃত যোগ ।-_বথাক্রমে গুলঞ্চ, ঈশলাঙগলা, কাঁকড়া শৃঙ্গ, বড় ! 

থুলকুড়ী, গুঞ্জাপত্র ও কে৩কীপত্রের রসের সহিত, কচি-ভেলার বীঙ্গ এক এক 

দিবস উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, সেই ভেলার বীজ ২ ছুহ্ছমাষ! মাত্রাগ প্রয়োগ 

করিলে, পিত্তজ অর্শ: প্রশামত হয়। 

দশমুল-গুড় |. দশমূল, চিতামূল ও দত্তীমূল, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য 

৫ পাঁচপল লইয়া, একত্র ৬৪ চৌধটিসের ভলে সিদ্ধ করিবে ; এবং ১৬ যোলসের 

থাকিতে ছাকিয়াঃ তাহার সহিত ১২ সাড়েবারসের গুড় পাক করিতে হইবে। 
পাকশেষে শাঙল হইলে, তেউড়ীচুর্ণ /১ একসের প্রক্ষেপ দিয়া, দুতভাগ্ডে 

রাখিবে। ইহার মাত্রা ॥০ অদ্ধতোলা। অর্শঃ, অনীর্ণ, ও পাও প্রভৃতি রোগে এই 

ওঁষধ বিশেষ উপকাঁরক। 

জ্ীবাহুশাল গুড় ।- তেউড়ীমূল, চই, দন্তামূল) গেক্ষুর, চি "মুল, 
শঠী, বাখালশসা, মুত, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী, প্রণ্যেক দ্বব্য ১ একপল 
(৮ আটতোলা,, ভেলা ৮ আটপল, বীজতাড়ক ৬ ছয়পল, এবং বন্ত ওল ১৬ ষোল 

পল, এইসমস্ত দ্রব্য এবত্র ১২৮ একশত আটাহশসের জলে সিন্ধ কাববে, এবং 

৩২ বত্রিশসের অবশিষ্ট থাকিতে সেই ক্কাথ ছাঁকিয়৷ লইবে। পরে তাগার মহিত 

১২৩ একশত তেইশপল পুরাতন-গুড় মিশ্রিত করিয়া) অগ্নিজালে পাক করিবে। 
উপযুক্ত গাঢ় হইলে, অগ্রিজবাল হইতে নামাইয়া, তেউড়ীমূল, চই, বন্য ওণ ও চিতা- 
মূল, ইহাদের প্রত্যেকের চর্ণ ২ ছুইপল, এবং বড় এলাই০, দ।%চি ন, মরি5, 

নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ ছয়পল, তাহার সহিত মিশ্রিত কারবে। এই ূ 
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ওষধ ॥” অদ্ীতোল হইতে ১ একতোলামাত্রায় সেবন করিলে, অর্শঃ, গুল, উদর, 

পাও, হলীমক, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ, প্রতিশ্ঠায়, পীনস, কাস, যক্ষা! ও উর 

স্স্ত প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। এই ওঁধধ জীর্ণ হওয়ার পরে, দুগ্ধ অথবা 

মাংসরসাদি পুষ্টিকর পথ্য ভোজন কর! আবশ্যক । 

গুড়-ভল্লাতক ।--২০০০ ছুই সহস্র সংখ্যক ভেলা, ৬৪ চৌধট্ি সের 
জলে সিদ্ধ করিয়া, ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিঘা লইবে। পরে পুরাতন- 

গুড় ১২॥০ সাড়ে বারসেব, এবং ভেলা! ৫০০ পাঁচশতটা ২ দুইথণ্ড করিয়া কাটিয়া 

তাহাতে নিক্ষেপ করিবে ও অগ্নিজালে পাক করিবে । পাক্ণেষে নামাইর।, 

্রিফল!, ত্রিকটু, যমানী, মুতা, সৈন্ধব লবণ, দারুচিনি, বড়-এলাইচঃ তেজপত্র, 

নাগেশ্বর, প্রত্যেকের ২ ভুইতোলা পরিমিত চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। 

অগ্নিবলান্থসাঁণে উপযুক্ত মাত্রায় এই ওধধ সেবন করিলে, অর্শঃ, ভগন্র, গ্রহণী, 

গুল্ম, পাও, উদর, প্রীহা, কাঁস, ও ক্রিমিরোগের উপশম হয়। 

অন্তবিণ গুড়'ভল্লাতিক বথা _দশমূল, গুলঞ্চ, বামুনহাঁটী, গোক্ষুর, চিতামূল ও 

শঠী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, ১০০০ একসহত্রটী ভেলা, একত্র ৬৪ চৌষট্টি 

সের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে। পরে 

তাহার সহিত পুরাতন গুড় ১২০ সাঁড়েবারসের, এবং এরগুতৈল ৮ আট পল 

(/১ একপের ) মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে । পাঁকশেষে নামাইয়া, পিপুল, 

দারুচিনি, ঝড়-এলাইচ ও মরিচ-_ প্রত্যেকের চর /০ অদ্ধমের পরিমাণে তাহাতে 

প্রক্ষেপ দিবে, এবং শীতল হইলে /১ একসের (৮ আঁট পল ) মধু তাহার সহিত 
মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ওষধ সেবন করিলে) অর্শঃ, অগ্রিমান্দ, 

শোঁথ, পা, কাস ও উদ্াবর্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে । 

অগস্তি-মোদক ।-- হরীতকী ৩ তিনপল, ত্রিকটু ৩ তিনপল, দারুচিনি 

২ দুইতোলা, তেজপত্র ২ দুইতোলা এবং পুরাতন গুড় ৮ আট পল (/১ একসেব) 

| একত্র শিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। উপধুক্ত পরিমাণে এই ওধধ সেবন 

| করিলে, অর্শঃ, গ্রহ্ণী, শোথ, কাঁস ও উদীবর্ত নিবাবিত হয়। 

কাঙ্কায়ন-মোদক ।-_হরীতকী ৫ পাঁচপল (৪০ চল্লিশতোলা ১ জীরা 
৮ আটতোঁলা, মরিচ ৮ আটতোলা, পিপুল ৮ আটতোলা, পিপুলমূল ১৬ ষোল- 

তোলা, চই ২৪ চব্বিশতোলা, চিতামূল ৩২ বত্রিশতোলা, শুঠ ৪০ চল্লিশতোলা, 

৮. রি 
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যবক্ষার ১৬ যোলভোঁলা, ভেলা ৮ আট পল (/১ একসের,) বন্ত ওল ১৬ ষোল- 

পল (২ ছুইসের ) এবং পুরাতন গুড় সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ--এইসকল দ্রব্য একক 

মিশ্রিত করিয়া মোঁদক প্রস্তুত করিবে । ॥* অদ্ধতোল! হইতে ২ ছুইতোলা 

শষ সপ সপ 

পর্যন্ত মাত্রায় এই মোঁদক সেবন করিয়া, ঘোল বা গরম জল অন্ুপান করিবে। 

ইহাদ্বারা অর্শঃ, অগ্রিদান্দ্য, গ্রহণী, ও পাণ্ু প্রভৃতি পীড়। নিবারিত হয়। 

নাগরাছ্য-মোদ্দক |-__শুঠ, ভেলার মুটী, ও বিদ্ধড়ক-বীজ, ইহাদের 
প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ দ্বিগুণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মোদক প্ররস্তত 

করিবে। ॥* অর্ধতোল! মাত্রায় ইহা জলসহ সেবন করিলে, অর্শঃ প্রভৃতি 
গীড়ার উপশম হইয়! থাকে । 

স্ব্পশুরণমোদক ।__মরিচ ১ একভাগ, শু'ঠ ২ ছুইভাগ, চিতাঁমূল ৪ 

চারিভাগ, বন্ত ওল ৮ আট ভাগ, এবং সমুদায়ের সমান গুড় একত্র মিশ্রিত 

করিয়া মোদক প্রস্তত করিবে । ইহা ১ একতোল! মাত্রায় গ্াতলজলসহ সেব্য। 

এই মোদক সেবনে অর্শ: গুল্ম, শুল» উদ্ররোগ, শ্লীপদ ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি 

গীড়। বিনষ্ট হয়। 
বৃহ শুরণমোদক |-__ওলনুর্ণ ৯৬ ষোলতোলা, চিতামূল ৮ আট 

তোলা, শুঠ-চুর্ণ ৪ চারিতোলা, মরিচ ২ ছইতোলা, এবং ত্রিফণা, পিপুল, শতমূলী, 

তাঁলীশপত্র, ভেলার মুটী ও বিড়ঙ্গ,_ইহাদের প্রত্যেকের চরণ ৪ চারিতোলা, 

তালমূলী ৮ আটতোলা, বিদ্ধাড়কবীজ ১৬ যোলতোলা, দীরুচিনি ২ ছুইতোলা, 
ও বড়-এলাইচ ২ ছুইভোলা, এইসমস্ত দ্রবোর চূর্ণ, ১৮* একশত আশীতোল৷ 

পুবাঁতন-গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়৷ মোদক প্রস্তত করিবে। ইহা একতোল৷ 

মাত্রীয়) লীতলজলসহ সেবনীয়। স্বল্পশূরণোক্ত রোগসমূহ, এবং শোখ, গ্রহণী, 

প্রীহা, কাঁস, শ্বস প্রভৃতি পীড়া ও ইহার! প্রশমিত হয়। 
মীণিভদ্র মোদক |-_-বিড়ঙ্গ, আমলকী ও হুরীতকী, প্রত্যেকের চূর্ণ 

৮ আঁটভোলা ; তেউড়ীমূলের চূর্ণ ৩ তিনপল (২৪ চবিবণধোল! ', পুরাতন গুড় |. 

৬ ছয়পল (৪৮ আটচল্লিশ তোল!) এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, সম- | 

পরিমিত ৩০ ত্রিটা বটিক করিরে। অবস্থা বিবেচনাপুর্ববক & সিকি বটিকা! |. 

হইতে ১ একবটী পর্য্যন্ত মাত্রায় এই মোদক সেবন করিপ্ে অর্প$ ভগন্দর, প্লাহা, 

জলোদর, কাঁস, ক্ষয় ও কুষ্ঠরোগ প্রস্ৃতির উপশম হইয়া থাকে । ] 

শি ১ ডা). 22222522282 
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£ কুটজলেছ ।--কুভ্চিছাল ১২০ সাড়েবারসের, ৬৪ চৌষট্টিসের জলে 
সিদ্ধ করিয়া, /৮ আটসের থাঁকিতে ছাকিয়া, পুনর্ব্বার তাহা পাঁক করিবে । পাঁকে 

ঘন হইলে, ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাঁঞ্জন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, 
আতইচ, ও বেলশুঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা, পুরাঁতন-গুড় 
/৩%০ ঠিনসের তিনপোয়া ও ঘ্ধত /১ একসের মিশাইয়া লইবে। শীতল হইলে 

৷ মধু /১ একসের, তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা অর্দতোলা মাত্রা, 

1 শতলজনঃ ঘোঁল, অথবা ছাগছুগ্ধের সহিত প্রয়োগ করিলে, রক্তাণঃ, বন্তপিত্, 

ৃ ও রক্তাতিসাব প্রভৃতি সকলপ্রকাব রক্তশাৰ বিনষ্ট হয়। 

ভি গার্ড জন-প্রয়োগ |---ত্রিফলাঃ পঞ্চলবণ, কুড়, কটুকী, দেবীর, 

বিড়জ, নিমফল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, হবিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও হুড়হুড়ে, 

এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া, করগ্রছালের রসের সহিত মর্দন করিবে) এবং 

কুল-অটি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। এই গুঁধধ ভিন্ন ভিন্ন অন্ুপানের 

সহিত খিবিধ রোগে প্রশ্নোগ করিতে পারা ঘায়। অগ্রিমান্দ্যে উ্ণ জল, অরে 

রোগে পোল, গুদ্ধরোগে কাজি, দংশনজনিত বিষদৌঁষে জল, চম্মুরোগে খপিরের 
কাখ, মুত্রকুচ্ছে শীতল জল্প, হৃদরোগে তিলতৈল, সর্ধ্ববিধ জরে বুষ্টির ভল, 
শুলরোগে টাবানেবুর বস, এবং কুষ্টটরাগে গোময়ের (গোৌবরের ) রয়, অনুপানার্থ 

প্রয়োগ করিতে হয়। ভোজনের পরে এই ওষুধ সেবন করিলে, অরুচি নিবারিত 
হয়। নেত্ররোগে ইহা মধুর সহিত ঘর্ষণ করিয়া! অগ্জন দেওয়া! যাঁয়। স্ত্রীলোকের 
প্রদররোগ, এই ওঁষধ দেবনে আশু নিবারিত হইয়! থাকে । 

মাঁণশুরণাদ্য-লৌহ ।-_ মাণ, বন্য-ওল, ভেলা, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, 
ত্রিকটু, ভ্রিফলা, এবং ত্রিমদ (বিভৃঙ্গ, মুত! ও চিতামূল ), প্রত্যেকের চূর্ণ 
সমভাগ, এবং সর্ববসমষ্টির সমান লৌহভন্ম, একজ্র মিশ্রিত করিয়া, অবস্থানুসারে 
উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিলে, অর্শোরোগ উপশমিত হইয়া থাকে। 

অগ্নিমুখ-লৌহ ।__তেউড়ীমূল, চিতামূল, নিসিন্দা, সীজ, মুগ্ডিরী ও 

ভূই-আমলা, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট পল (/৯ একসের ), পাঁকার্থ জল ৬৪ চৌষটি 

সের, শেষ ১৬ যোলসের। প্রথমতঃ ২৪ চব্বিশপল গব্যন্বত অগ্নিজালে চড়াইবে ঃ 

সেই ত্বত গরম হইলে, মন:শিলা দ্বারা অথব! বইচিমূলের রসম্থারা শোধিত উৎকষ্ট 
লৌহুভম্ম ১২ বারপল তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, এবং পূর্বোক্ত কাথ ১৬ ষোল 

পপ 

(২৮ ) 
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সের ও চিনি ২৪ চবিবিশপল, তাহার সহিত মিলিত করিয়া পাঁক করিবে । পাঁকে 

উপযুক্ত ঘন হইলে, বিডঙ্গচুর্ণ ৩ তিনপল, ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ৬ ছয়তোলা, 

ত্রিফলাঁচুর্ণ মিলিত পাঁচপল, এবং শিলাজতু ১ একপল, তাহাতে প্রক্ষেপ দিরা 

মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ২৪ চব্বিশপল মধু মিশ্রিত 

করিবে। এই ওষ্ধ সেবনকালে, ককারাদিনামীয় পদার্থসমূহ পানাহারাদিতে 
ব্যবহার করিবে না। ইহাদ্ারা অগ্রিমান্দ্;, অর্শঃ, পাও, পোথ, প্রীহা, উদর, 
আমবাত ও অকালপালিত্যার্দি বিবিধ রোগ বিন হুইয়। থাকে । ইহ1 অত্যন্ত 

অগ্নিবর্ধক । অতএব ইহা সেবনের পরে, অগ্নিবল-অন্ুসারে ভগ্ধ ও মাংসরস 

গ্রভৃতি গুরুপাঁক ও পুষ্টিকর পদার্থ ভোজন করা আবশ্তক। 

ভল্লাতক-লৌহ ।+-চিতামূল, ত্রিফলা, মুতা, পিপুলমূল, চই, গুলপ্চ, 
ূ গজপিগ্নলী, আপাঁং দণ্ডকলদ ও তুলসী, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি পল, একত্র ৬৪ 

ূ চৌষটিসের জলে পাক করিয়া, ১৬ যোলপের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়! লইবে। 

ূ সেই কাথের সহিত ২০০ ছুই হাজারটা শোঁধিত ভেলা দুইখণ্ডে বিভক্ত কৰিয়। 

| দিবে; এবং লৌহভস্ম /৬।০ সওয়৷ ছয়সের, ঘ্বৃত /১ একসের, ত্বিকটু, ভ্রিফলা, 

০ বস শব হী 

সন শপ ০ প্ সশসপ  প প অপপ পপসপস আপ 

চিতামুল, সৈহ্মব-লবণ, বিট-লবণ, উিদ্ (পাঞঙ্গা ) লবণ, মচল লবণ ও বিড়ঙ্গ,__ ; 
| প্রত্যেক ১ একপল, বাজতাড়ক /॥৭ অদ্ধসের, ভালমুলী ,” অদ্সের, এবং গুল : 

| চূর্ণ ৮ আট পল (১ একসের ), যথাঁসনয়ে তাহাতে দি করিবে। অগ্রিমুখ- 
লৌহেব পাঁকবিধি অনুসারে এই ওঁষধ পাঁক করিয়া, নীতল হইলে তাহাঁর সহিত 

।/১ একসের মধু মিশ্রিত করিতে হইবে । এই 'ওষধ উপধুক্ত মাত্রায়, দিবাঁভাগে 
৷ ভোজনসদয়ে সেবন করিলে, অণঃ» গ্রহণী, পা, অরুচি, গুল্ম, শুল, ক্রিমি, মেহ 
| ৪ অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা শুক্রবর্ধক এবং রযান | 

গ্রাণদ1-গুড়ি ক |-_শুঠচর্ণ ৩ ভিনপল, মরিচ ১ একপঞ্, পিপুল » 

৷ ছুইপল, চই ১ একপল, তালীশপত্র ১ একপল, নাগেখর ৪ চাঁবিতোলা, পিগুলমুল 

২ দুইপল, তেজপত্র ১ একতোলা, ছোট এলাইচ ২ দুইতোলা!, দারুচিনি ১ এক- 
। ভোঁঞা, বেণামূল ১ একতোলা ও পুবাঁতন-গুড় ৩০ ত্রিশপল, এইসমন্ত দ্রব্য 

৷ একক মিশ্রত করিয়া, ॥০ অদ্ধতোলা পরিমাণে প্রয়োগ করিবে । অন্ুপান- ছুগ্ধ 

বা জল। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, শু'ঠের পরিধর্তে হরীতকী দেওয়া আবশ্তক। 
রে 
পন্তজনিত অর্শোরোগে গুড়ের পরিবর্তে চূর্ণলমষ্টির চতুণ্ডণ চিনির সহিত পাঁক 

৯ স্পা পপ এ তা আক পাপী পা পাশ জামী পাপ পাপী পোপ 

তে 

পপি স্পা তিনশ পেষ্দ পাপা সপ ক, পলা ০ সস 

পা ২০ পলি | পপি শী 

০০০ সি শি স্পীিিজ 

দি 
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করিয়া, ইহার মোদক প্রস্ত করিতে হয়। এই ওুঁধধ সেবন করিলে, অর্শঃ) 
রক্তাঁশঃ, অগ্রিমান্দ্য, বিষমজর, পা, ক্রিমি, শূল, হাদ্রাগ, অল্পিত্ত, গুল, শ্বাস, 
কাস, মূত্রকৃচ্ছঃ এবং বাঁভাদি ত্রিদ্দোষজনিত বিবিধ রোগের শান্তি হর। 

চক্দ্রগ্রভা-গুড়িক। | _বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদার, 

চই, চিরাঁতা, পিপুল-মূল, মুতাঁ, শঠী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও সচল্লবণ, যব- 

ক্ষার, সাঁচীক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রী, ধনে, গজ্পিপ্পলী, ও আঁতইচ, প্রত্যেক 

দ্ব্য ২ ছুইতোলা, শিলাজতু ৮ আটপল, শোধিত-গুগ্গুলু ২ ছুইপল, শৌহভম্ম 

২ ছুইপল, চিনি ৪ চাঁরিপল, বংশলে'চন ১ একপন১ এবং দ্তীমুল, তেউড়ী, দাঁরু- 

চিনি, তেজপত্র ও এলাইচ,_ প্রত্যেক দ্রব্য ৩ ছুইতোঁল।) একত্র মর্দন করিয়া, 

প্রথমে 9 চাঁরিরতিঃ পবে সহানুসাঁরে ॥* অন্ধতে!ল। পর্য্যন্ত মাত। বৃদ্ধি করিনা, 

ইহা প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধ বৈদ্ভগণ ইহার সহিত কজ্জলী অথবা! রসসিন্দুর ৮ 

আটঙোলা মিআত করেন। কেহ কেহ ৮ সাউভোলা অপ্ভস্মও দির! থাকেন। ূ 
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পোশ্পিশ সত পল শপ পপি ০ 

সপ ত পাসপসসপী সপ উপ সস পপ পপ 

অন্ঠপানার্থ অবস্থানুমাৰে তক্র, দধির মাত. ছাগমাংনেব বস) হুদ্ধ অথবা হঈীতল 

প্ুভল ব্যব্ী করিবে ॥ এই উষণ সেবনে আশঃ, ভগন্দর, পাড় কামলা, অগ্নি 
| মান্য, উদরাঁমন, মেহ, গুর্রদোষ, নীড়াবস, কুচ, এবং কফ-পিত্তজনিত বিবিধ 

বিকার প্রশমিত হখ। 

সঞ্চড়িকা |-_রসদিম্দপ ১ একভাগ, এবং বিভ্ঙ্গ, মরিচ ও অত্র, 
- শপপাসীসিিপাসপিস্পপ পিসী পপি লাশ সপ 

প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিভাগ) একণভ এইসমন্ত জব্যে বন-পালঙ্গের রসের ৭ সাত- 

ধার ভাবনা দিয়া ও সদন করিঘা) ১ একরতি-গবিমাণে বটকা প্রন্ছুত করিবে। 

হা অর্শ; ৪ আগ্রমান্যবোগেব নিবারণকারক | 

চক্রেশবর বম 1 সপ [বিদিত পারদ ও গন্ধকেব কজ্জলী, 'অথশ রদ 
০:০০ ০০৮০ 

সাপ 

দিন্দব ৪ চাঁরিভ।গ» আন্ত্র ৫ গাচভাগ, এবং সোহাগার পই পাচভাঁগ ; একজ 

হিশ্রিত কবিঘ!, ভাহাতে ৩ তিনদিন শ্বেতপুননবাধ রসের ভাবনা দিবে। এই | 

ওঁধধ ২ ছুইরতি পরিমাণে উপদৃক্ত অনুপানের সহিত সেধন কবিনে, সর্ধধ্ধি 

শশঃ) বিশেষ হঃ বাঁভীশ গ্রণমিত হইয়। থাকে । 

তাক্ষমুখ রস |- রসমিন্দুবঃ তায» স্ব” আন্র, তীক্ষলোহ, নুণ্ডলৌহ, 

গন্ধক, মণ্ডর ও স্বর্ণমাক্ষিক। এইসমুৰাথ ব্য সনভাগ) একত দ্ৃতকুমারীর 

রসের সহিত ১ একদিনকাঁল মর্দন করিবে, এবং মধাবদ্ধ করিয়া প্রবল-অগ্রিতে | 

বঁযাররিনারারিরা রিয়ার 

সপ স্পা শপ ০ ০ 
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পাঁক ক'রবে। পকেশেষে চূর্ণ করিয়া, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে প্রয্নোগ করিবে। 
চিনির সহিত মিশ্রিত করিরা, এই ওষধ ১ একমাঁসকাঁল সেবন করিলে, অসাধ্য 

অর্শঃও প্রশমিত হয়। 

অর্শঃকুঠার রস ।-_পারদ ১ একপল, গন্ধক ২ ছুইপল, লৌহ, তাত্র, 

দত্তীমূল, ত্রিকটু ও বন্ ওল,_-প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, বংশলোচন, সোহাগার 

খই, যবস্ষার ও সৈন্ধব-ল্বণ-_প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, এবং মনসাঁসীজের আঠা 

/১ একনের, এইস্মস্ত দ্রব্য একত্র বত্রিশপল (48 চাঁরিসের ), গোমুজ্রের সহিত 

পাঁক করিয়। পিগাঁকাঁর করিবে। ২ ভুইমাঁষ| পরিমাণে এই গুঁষধ সেবন করিলে, 
জর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হর । 

চক্রাখা-রস |-_ রসসিন্দুর, অত্র, বৈক্রান্ত, তাত ও কাঁপা প্রত্যেক দ্রব্য 

সমভাঁগ, এবং সর্ধসমষ্টির সমাঁন £ন্ধক১ একত্র ১ একদিন ভেলাঁর রসের সহিত 

মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি পরিমাণে ঝটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ইুষধ সেবনে 

সর্দবি অন্দেরোগ নিবারিত হইন| গাঁকে। 

চঞ্চৎকুঠার রস |__ পারদ, গন্ধক ও লৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইভাগ; 

ভ্রিকটু, দত্তীমূল ও কুড়, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ ; ঈশলাঙলা ৬ ছয়ভাঁগ, 
যবন্ার) সৈন্ধবলবণ ও সোহাগাঁর খই--প্রত্যেক দ্রব্য ৫ প|চভাগ ) গোমুত্র ও 
সীজের আঠ1,__প্রত্যেকটী ৩২ বন্রিশভাগ ; একএ এইসমস্ত দ্রব্য মু অগ্নিজালে 

পাঁক করিবে এবং পিগাঁকাঁর হইলে নামাঁইয়া লইবে। ২ ছুইমাঁষা পরিমাণে এই 

ওঁষধ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার অর্শোরোগ বিনষ্ট হঘম। ইহা সেবনকালে দিব! 

নিদ্রাদি অত্যাচার সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা আবশ্ঠক। ৃ 

শিলাগন্ধক-বটক |-__সমপরিমিত মনঃশিল1 ও গন্ধকের চূর্ণ ৭ সাত: 
দিন ভূঙ্গরাজের রসে ভাবিত করিবে, এবং শুষ্ক হইলে ঘ্বৃত ও মধুর সহিত মদ্দিত : 

করিয়া, ২ ছুইরতি-পরিমাঁণে ব্টিকা! প্রস্তত করিবে। এই ওষধ সেবনে অর্শঃ, | 
অগ্রিমান্যয ও কুষ্ঠরোগ নিবাঁরিত হয় এবং বলবৃদ্ধি হইয়! থাকে। | 

অফ্টাঙ্গ রস |-___পারদ, গন্ধক ম্ত্র, ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতামূল ও ভৃঙ- ূ 

রাজ, এইসমুদাঁয় দ্রব্য সমভাগ, একত্র শিমুলমুল ও গুলঞ্চের রসের সহিত ৩ তিন | 
প্রহরকাঁল মর্দন করিয়া, ৪ চারিমাধ। প'রমাণে ইহার বটিকা প্রত্তত করিবে। 
অবস্থাহ্ুসারে উপযুক্ত অন্ুপানের সহিত এই ওষধ দিকি বটী হইতে ১ এক বটা 

১. 4 
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পর্য্যন্ত প্রয়োগ করিতে হয়। শাস্ত্রে এইরূপ মাত্রা নির্দেশ থাকিলেও, বর্তমান 

| সময়ে ইহ! অর্ধ আন! বা ৩ তিনরতির অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা উচিত নছে। 

ইহাদ্বার| সকলপ্রকাঁর অশঃ বিনষ্ট হয়। 

জাঁতীফলাঁদি বট ।__ জাল, লবঙ্গ, পিপুল, সৈদ্ধব, শুঁঠ, ধূতুরা- 
বীজ, হিম্ুল ও সোহাগাঁর খই, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া নেবুব রসের সহিত 

মর্দন করিয়া, ১ একরতি-পরিমাঁণে কটিকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত অনুপাঁনের 

সহিত এই ওষধ সেবন করিলে, অর্শঃ ও অগ্রিমান্দ্য রোগ বিনষ্ট হদ। 

পঞ্চানন বটী 1-- রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, তীত্রতন্ম ও গন্ধক, ইহাদের 
প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং শোধিত ভেলা ৫ পাঁচতোঁল!) একত্র ৮ আট- 

তোলাপরিামিত বন-ওলের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একমাঁনা (ব্যবহার 

২ রতি) পরিমাঁণে বটিক1 করিবে । স্বতৈর সহিত এই ওষধ সেবন করিলে, অশঃ 

এবং কুষ্ঠটরোগের উপশম হয । 

নিত্যোদিত রস |-_পাবদ, গন্দক, তাঁর, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ, 
গ্রতোক দ্রব্য সমভাঁগ, এবং সর্নগমান ভেল!১ একত্র মর্দন করিয়া তাহাতে ওলের 

ও মাণের রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিবে । পরে ম।ষকলায়ের স্তায় বটকা 

করিয়া, দ্ুত অন্ুপাঁনের সহিত সকলপ্রকার অরশশোরোগে প্রয়োগ করিবে। 

দন্ত্যরিষ্ট | দস্তীমূল ৮ আটগঠোল!, চিতামুল ৮ আঁটতোলা, ও দশ- 

মূলের প্রত্যেকটী ৮ আটতোল।, এক কুট্টিত করিরা, ৬৪ চেষটিসের জলসহ 

পাঁক করিবে। পাককালে শিলাপিষ্ট হ্রীতকী, বহেড়া ও আমলকী,_- প্রত্যেক 

দ্রবা ৮ আটতোল! পরিদাণে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে । ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট 

থাঁকিতে সেই ক্কাথ ছাঁকিয়া, তাহার সহিত ১২1০ সাঁড়েবারসের পুরাতন গুড় 

মিশিত করিয়, কোন দ্বৃত-ভাঁবিত পাত্রে মুখ রুদ্ধ করিয়া ১৫ পনের দিন্ 

রাখিবে। তৎপূর্বে মেই পাত্রের মধ্যভাগে লোধ ও ধাইফুল বাটিয়া প্রলেপ 

দেওয়া আবশ্যক । ১৫ পনের দিনের পরে উদ্ধৃত করিয়া, ইহ। ১ এককীচ্চা 

মাতায় প্রয়োগ করিলে, অশোঁরোগের উপশম হয় । 

অভয়ারিষ্ট ।__ হরীতকী /১ এক সের, আমলকী /২ ছুই মের, 
কপিখের শস্য ১০ দশ পল, বরাখধাঁলশস! ৪ চারিতোলা এবং বিড়ঙ্গ, পিপুজ; 

লোধ, মরিচ ও এলবালুকা,_-প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল; এইসমস্ত দ্রব্য একত্র 

্ী। এ 
চি ১১১১১ পপ সস সা পা 

চি পপ পপ পাপা ৩ প্রথমপাতা 
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অক্ষচি, মুঢ়বাঁত, ও মুত্রকুচ্ঘ্ব প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার :উপশম হয়। আহার্ধ্য ও 
পানীয় পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়াও এই ঘ্বৃত সেবন করা! যাঁয়। 

পিপ্পল্যাদ্য তৈল |-__তিলতৈল /৪ চাঁরিসের, দুগ্ধ /৮ আটের, এবং 
বন্ধার্থ-_পিপুল, যষ্টিমধু, বেলছাল, শুল্ফা, মদনফল, বচ, কুড়, শুঠ, পুফষরমূল 
( কুড় ), চিতামুল ও দেবদারু,_-মিলিত %১ একসের, এবং জল ১৬ যোলসের, 

যথাবিধি পাঁক করিবে। এই তৈলের অন্ুবাসন ( পিচকারী ) প্রয়োগ করিলে, 

অর্শঃ, মুঢ়বাযু, গুদত্রংশঃ শুল, মৃত্রকুচ্ছ,১ প্রবাহিকা, আঁনাহ, পিচ্ছিল-আঁব) গুহা- ৰ 

দ্বারের শোথ, কুঁচকিস্থানের বেদনা, এবং কটা, পৃষ্ঠ ও উরুদেশের দুর্বলতা বিনষ্ট ; 

হয়। অর্শোরোগে উদাবর্ভ, অত্যন্ত রুক্ষতা, বায়ুর প্রতিলোম ও শুল প্রভৃতি 
উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই হলের অন্ুবাসনগ্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 

কাশীশাদ্য তৈল |-__তিলতৈল /১ একসের, কাজি /8 চাঁরিসের, | 
কন্কার্থ-_হীরাঁকস, দত্তীমূল, সৈন্ধবলবণ» করবীরমল ও চিতাঁমূল, এই কয়েকটা 

দ্রব্যের প্রত্যেকটা /* এক ছটাক ; ববিধি পাক করিয়া, গয়োগকালে তাহার 

সহিত কিঞ্চিৎ আকন্দের আঠা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দন করিলে, 

মাংসাস্কুর বিনষ্ট হইয়! যায়। 

বৃহৎ কাঁশীশাদ্য তল 1 তিদভৈন /৪ চারিসের, কন্ধীর্ঘ হীরাকস, 

সৈন্ধব, পিপুল, শুঁঠ, কুড়, ঈষলী্গলাঃ পাথরকুচি, করবীরমূল, দস্তীমূল, বিড়, 

এই করেকটী দ্রব্য মিলিত /১ একসের, এবং গোমূত্র ১৬ ষোলসের, একত্র 
বথাবিধানে পাক করিবে । এই তৈল মাংসাঞুরে মর্দন করিলে, অস্কুরসমুহ 

বিনষ্ট হইয়! বায়? অর্থাৎ ক্ষার-প্রয়োগের হ্যায় ইহাদ্বারা অস্কুরগুলি খসিয়! পড়ে, । 

অথচ অর্শের বলিতে ক্ষতাঁদি কোঁন দৌষ উপস্থিত হয় না। ৃ 

৮ পপ শাস্্শীটি ৮ স্পা ীশিশ্পাশিশীপীপিপশীপী পপ শীশািশী ৫ শীট পস্পী পিপি 
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বড়বানল চরণ |__সৈন্ধব-লবণ ১ একভাগ, পিপুলমূল ২ ছুই ভাঁগ, 

পিপুল ৩ তিনভাগ, চই ৪ চারিভাঁগ, চিতামূল € পঁচিভাগ, শুঁঠ ৬ ছয়ভাগ, ও 

। হরীতকী ৭ সাতভাগ, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, অগ্নির 
দীপ্তি হয়। মাতাঁ-/০ এক আন! হইতে |, চারি আনা! পর্যন্ত । অনুপান__ 
উষ্ণজল। 

সৈন্মবাদি চূর্ণ |__সৈন্ধব-জবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল, ইহাদের 

ূ চূর্ণ সমভাগে মিশিত করিয়া, 1* চার আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন 

করিলে, অগ্নির অতিশয় দীপ্পি হয়। ইহাদ্বারা নূতন ত'ঞুলের অন্ন ও ঘৃতপৰক 

মত্ত পর্য্যন্ত অতি গুরুপাক দ্রব্যও ক্ষণকাঁলের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়! যাঁয়। ৃ 

সৈন্ধবাদ্য চূর্ণ |_-সৈন্ধব, চিতামুল, হরীতবা, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, ] 

| সোহাগা, শুঠ, চই, ঘমানী, মৌরী ও বচ, এই দ্বাদশটা দ্রব্যের চুণ সমভাগে 

র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে ২১ একুশদিন নেবুর রসের ভাবনা দিবে। ২ ছুইমাষ! 

পরিমাণে এই চর্ণ, উষ্ণজল, মৈন্ধবুক্ত তত্র, দধির মাত বা কাজির সহিত সেবন 

করিলে, স্যঃ অগ্নির ধীপ্রি হইয়ী থাকে । 

হ্ঙ্গ ষ্টক-চূর্ণ |__ ত্রিকটু, ঘমানী, গৈন্ধব, জীবা, কৃষ্ণ-জীর ও হিন্ু 

| এই কয়েকটা ভখ্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে। ভোঁজনের প্রথম- 

গ্রাসে দ্বতীক্ত-অন্নের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রত করিয়! ইহা সেবন করিলে, 

অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং বাঁধুজনিত বিকাঁরসমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

স্বল্প-অগ্রিমুখ-চুর্ণ __হিঙ্ু ১ একভাগ, বচ ২ ছুইভাগ, পিপুল ৩ তিন- 

ভাগ, শু'ঠ $ চাঁরিভাঁগ, যমাঁনী ৫ পাঁচভাগ, হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, চিতামূল ৭ সাত 
ভাঁগ ও কুড় ৮ আটভাগ, একন্র মিশ্রিত করিয়া! লইবে। দি, মস্ত, সুরা, কিংঝ! 

উষ্ণজলের মহিত উপযুক্তপরিমাণে ইহা৷ সেবন করিলে, উদাবর্ত, অজীর্, শ্লীহা, 
উদর, অর্শঃ, অগ্রিমান্যা, গুল, শ্লেক্সবিকৃতি, বিখদোষ, ক্ষয়, কাম ও বাষুর 

বিকাঁর প্রশমিত হয়। 

বৈ 4 
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বৃহৎ অগ্রিমুখ-চুর্ণ | যবক্ষার, সাচীক্ষারঃ চিতামূল, আকৃনাঁদী, 

করগ্রমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট-এক্সাইচ, তেজপত্র, বামুনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং, 
কুড়, শঠী, দীরুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুতাঃ ব্চ, ইন্ত্রযব* আমলকী, জীর!, মহাদা, 
গজপিপ্ললী, ছোট-কৃষ্ণজীরা, অশ্নবেতদ ( থৈকল ), তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, 
হরীতকী, আতইচ, বীজতাড়ক, হবুঘা, সৌদালের মজ্জ, তিলগাছের ক্ষার, 

ঘণ্টাপারুলের ক্ষার, সজিনামূলের ছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাঁশের ক্ষার, 
এবং উত্তপ্ন মণ্ডুর ৭ সাতবার গোমুজ্রে ভিজাইয়। (সই মণ্ডুর__এইসমস্ত দ্রব্য সম. ৃ 

ভাগে লইয়া, তাহাতে ৩ তিনদিন টাবানেবুর রসের, ৩ (তিনদিন কাজির) এবং ৩ | 
তিনদিন আদার রসের ভাবনা দিয়! চুর্ণ করিয়া লইবে। এই লবণ ২ দুইতোলা 

মাত্রায় সমুদায় অন্ব্যঞনাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া, ঘ্বৃতের সহিত সেই অন্ন, 

ভোজন কৰিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহাঃ গুলু, অগ্ঠীলা, অর্শঃ, উদর ও অন্তরবৃদ্ধি 

প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় । এই গঁধধের ২ দুইতোল! মাত্রা নির্দিষ্ট থাঁকিলেও, 

রোগের ও রোগীর অবস্থানুদারে ইহা! অপেক্গ! অল্পমাত্রীতেই এই চূর্ণ ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। ৰ 

ূ 
: 

ভাক্কর-লবণ।--পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, 7 
বিউলবণ, তেজপত্র, তাঁলীশপত্র ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যেকটা ২ ছুইপল, | 
সচল-লবণ ৫ পঁচপল, মরিচ, জীরা ও শুঠ, ইহাদের প্রত্যেকটা এক এক পল, 

দারুচিনি ও বড়-এলাইচ প্রত্যেকটী ৪ চাঁরিতোলা), করকচ-লবণ ৮ আটপল, | 
দাঁড়িমফলের ছাল ৪ চারিপল, এবং অঙ্পবেতন ২ ছুইপল,__-এইসকল চূর্ণ একত্র | 

মিশ্রিত করিয়া, 1০ চারি আন! মাত্রায় দধির মাত,. সুরা, তত্র ও কাঞ্রিকাদির | 
সহিত সেবন করিলে, বাতশ্রেম্ম!, বাত গুন» বাতশুল, প্রীহ!, অর্শ গ্রহণীদোষ, 
আনদোষ, হদ্রোগ, অশ্মরী, শ্বাস, কান, ক্রিমি, উদর ও পাওুরোগাদি নানাবিধ 

গীড়! বিনষ্ট হয় এবং অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হইয়! থাকে । 

অগ্নিমুখলবণ |__চিতামূগ, ত্রিফলা, দস্তীমূল, তেউড়ীমূল ও কুড়”__- 

ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এবং সর্বসমষ্তির পমাঁন সৈম্ধব লবণ, একক্র 
সীজবৃক্ষের আঠার সহিত মর্দন করিবে। পরে শৃন্তগর্ভ সীজের ভাঁলের মধ্যে 

সেই ওুঁষধ পৃরিয়া, উপরে মৃৎপাত্রদ্বারা লেপ দিবে, এবং ঘু'টের আগুনে তাহা 
পোড়াইবে । উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে, তুলিয়া লইয়া তাহার চূর্ণ করিবে। ইহা 
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পি অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ। ৪৪৩ ৩ 

৫ পঁ(চরতি মাত্রায়, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয়) এবং 

প্রীহা, গুল ও অগঠীলা প্রভৃতি নান। রোগ নষ্ট হয়। 

লবঙ্গ।দি-মোদক |-্লবঙ্গ, পিপুল, শুঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, 

নাগকেশর, তগরপাঁছকা, এলাইচ, জীয়্ফল, বংশলোচন, কুফল, তেজপত্র, পণ্মু- 

বীজ, রক্তচন্দন, ককোল, অগুরু, বেণার মুল, অভ্র, কপ্পুরর, জয়িত্রী, মুতা, জটা- 

মাংসী, ষবতওূল, ধনে ও শুলফা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণসমষ্টি র সমাঁন লবঙ্গচুর্ণ, 

এবং সমুদায়ের দিগুণ চিনি, যথাবিধাঁনে পাক করিয়|, ॥০ অর্ধতোলা মাত্রায় 

তাহার সোঁদক প্রস্তত করিবে। ইহাদ্বারা অন্পিত্ব, অগ্রিমান্দ্য, কামলা, অরুচি 

ও গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। 

স্থকুমার মোদক |-- পিপুল, পিপুলমূল, শুঠ, মরিচ, অভ্র, হরীতকী, 

আমলকী, চিতামূল, গুলঞ্চ ও কট্কী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছইতোলা, 
দ্তীমূলচুর্ণ ৬ ছন্নতোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ১৬ যোলতোলা ও চিনি ২৪ চব্বিশতোলা 

একত মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অর্দতোল! মাত্রায় মৌদক করিবে। ইহ! 
সেবন করিলে, বাতাজীর্ণ, বিষন্ত, উদ্দাবর্ত ও আনাহরোঁগ প্রশমিত হয়। 

ভ্রেকৃতাদি-মোদক ।-- তেউড়ীমূল, দস্তীমুল, পিপুলমূল ও চিতামূল, 
ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, গুলঞ্চের চিনি ৫ পাঁচপল, শুঁঠচুর্ণ ৫ পাঁচপল 
ও গুড় ৩০ ব্রিশপল, একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে । ইহা! দেবন 

করিলে, অতিশয় অগ্রিধৃদ্ধি হয়। মাত্রা ॥০ অর্দধতোলা হইতে ক্রমশঃ ২ দুই- 

তোল! পধ্যস্ত। 

মুস্তকারিষ্ট |__-মুতা ২৫ পচিশসের, জল ২৫৩ ছুই শত ছাপাক্সের__ 
শেষ ৬৪ চৌষটিসের ; এই কাথ ছাঁকিয়া, তাহাতে ৩৭০ সাড়ে সীইত্রিশসের 
গুড়, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, এবং বমানী, শু ঠ, মরিচ, লবঙ্গ, মেথী, চিতামূল ও 
জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইপল মিশ্রিত করিয়া এক মাস আবৃতপাত্রে 
রাঁথিবে। পরে প্রবাংশ ছাকিয়া লইয়, উপযুক্ত মাত্রাম প্রয়োগ করিবে। ইহ! 

সেবন করিলে, অজীর্ণ, অগ্নিমান্ধ্য, বিহ্চিক: ও গ্রহণীরোগ গ্রশমিত হয়। 

শারদ লকাঞ্জিক ।---পিপুল, আদ, দেবদারু, চিতামূল, চই, বেলশু ঠ, 

বনযমানী, হরীতকী, শুঁঠ), যমানী, ধনে, মরিচ, জীর! ও হিং, প্রত্যেক দ্রব্য 

সমভাঁগ, সর্বসমষ্টির ৮ আটগুণ কীজি, এবং কীজির ৪ চারিগুণ জল, এইসমন্ত 
টিটিটি। 75.55525555-55552555858 . 
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সি পাশা শাীপিসপ্পী 

দ্রব্যের মধ্যে হিং ও জীরা ব্যতীত অন্ঠান্ত দ্রব্য একত্র পাক করিয়া, জল নিঃশেষ 

হইলে, শ্বেত-সর্ষপের তৈলে একবার সম্তলন করিয়! লইবে, 'থবং হিং ও জীরার 

চূর্ণ ইহাতে প্রক্ষেপ দিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ওঁষধ সেবন করিলে, অগ্রিমান্দ্, 
কাস, শ্বাস, অতিসার, পা, কামলা, আমদোষ, গুল্ম, বাতশূল, অর্শ; ও শোথ 

প্রভৃতি পীড়া গ্রশমিত হয়। 

অমৃত হরীতকী |__ পিপুল, পিপুলমূল» চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, 

পঞ্চলবণ, হিং, যব্ক্ষার, সাচীক্ষার, কৃষ্ণজীর1 ও বমানী--প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, 

এবং সর্বসমষ্টির অর্ধভাগ তেউড়ীমূলচূর্ণ এইলমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে 
চুকাপালজের রসের তাঁবনা দিবে। তৃত্পরে ২০০ একশতটা হরীতকী; ঘোঁলের 

সুহিত সিদ্ধ করিয়া, হরীতকী ভাঙ্গিয়। না যার্- এইরূপভ।বে শাহার বীজগুলি 

বাহির করিবে, এবং সেই শ্্টগর্ত হরীতকীর মধ্যে এ চূর্ণ পূরণ করিয়া বৌদ্রে 
তল্প শুক্ধ করিবে। এই হরীতকী প্রত্যহ একটা করিয়া! সেবন করিলে, অগ্রিমান্দা, 

উ গুলত শূল১ অর্শঃ১ আমবাত ও আঁনাহ প্রভৃতি পীড়া ণ 
এইরূপ তক্রসিদ্ধ হরীতকীর মধ্যে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতাঁমল, শুঠ, 

মরিচ, পঞ্চলবণঃ যমানী, বনষমানী, যবক্ষার, সাঁচীক্ষার, পোহাগাঁর খই, হিং ও 

লবঙ্গ, প্রত্যেকের চুর্ণ ২ ছুইতোলা, চুকা পালং ও নেবু__ প্রত্যেকের রসে ৩ 

তিনদিন করিয়া ভাবিত করিয়া পুরণ করিবে। একটা করিয়া এই হরীতকী 

সেবন করিলে ও» অমৃত-হরীতকীর ন্যায় উপকার গাওয়া যায়। 

ক্ষারগুড়.।-- বৃহৎ পঞ্চমূল, স্বল্লপঞ্চমূল, ত্রিফলা, আকন্দমূল, শতমূলী, 

দক্তীমূল, চিতামুল, হাপরমাঁলী, রান্সা, আকৃনাদী, মনসাঁপীজ ও শঠী,__ প্রত্যেক 
দ্রব্য ১* দশপল পরিমাণে অন্তধূমে ভন্ম করিয়।, তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষার 

প্রস্তুত করিবে। পরে মেইসমস্ত ক্ষারচুর্ণ ৬৪ চৌধষট্রিসের জলে গুলিয়া, সেই 
জল ২১ একুশবার ছ'ণীকিয়৷ লইবে, এবং অগ্নিতে পাক করিয়া, ১৬ ষোজ্সের 

অবশেষ রাখিবে। তৎপরে তাহার সহিত ১২॥০ সাঁড়েবারসের পুরাতিন-গুড় 

মিশ্রিত করিয়াঃ পুনর্বার হৃছু-অগ্নিজালে পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে, বিছুটা, 
কাঁকোলী, ক্ষগীরকাকোলী ও যবক্ষাঁর ইহাঁদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৫ পাঁচপল, এবং 

হরীতকী, জক্রিকটু, সাচীন্গীর, চিতামূল, বচ, হিং ও থেকল, ইহাদের প্রত্যেকের | 

চট 5 
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অগ্নিমান্দ্য ও অঙগীর্ণ। 8৪৫ চি 

চুরণ এক একপল পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া নাঁমাইতে হইবে। রোগীর 
বলান্ুাঁরে 1০ চারি আনা বা ॥০ অর্ধতোলা মাত্রায় এই গুড় সেবন করিলে, 
অজীর্ণ, অগ্রিমান্দা, পাঁঞু, প্রাহা, অর্শঃ, শোথ, গুল, কুষ্ঠ, মেহ, এবং কু্ঠমধযে ও_ 
ব্ক্ষঃস্থলে'আব নই হয়ু। 

ৰ জ্ীরামবাণ রস |-_পারদ, গন্ধক, মিঠাদ্ষি ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য 

১ একতোলা, মরিচ ২ ছ্ুইতোলা এবং জায়কল ॥০ অদ্দতোলা, একত্র কাঁচ 

তেঁতুলের রসের সহিত মর্দিন করিয়া, তাহার মাষকলার প্রমাণ বটিক! করিবে। 
দোষভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন 'অনুপানের মহিত এই ওঁষধ সেবন করিলে, অগ্নির 

দীপ্তি এবং সংগ্রহ গ্রহণী ও আনমবাঁত রোগের উপশম হয়। 

ূ বড়বানল রস ।--২ ছুইতোলা শোধিত পারদ ও ২ ছুইতোল! শোধিত 

। গন্ধকের একত্র কজ্জলী কবিবেঃ এবং পিপুল, পঞ্চলবণ, মরিচ, ত্রিফলা, যবক্ষার, 

সাঁচীক্ষার ও সোঁহাগা, এইমকল দ্রব্যের প্রত্যেকটা পারদের সমান পরিমাণে 

লইয়া, একত্র চূর্ণ করিত, ও তাহাতে নিসিন্দীপত্রের রসের একদিন ভাবনা 
দিবে; তৎপরে ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিয়া, উপযুক্ত অন্ুপাঁনসহ সেবন 

করাইবে। ইহাদ্াবা অগ্রিমান্দ্য বিনষ্ট হয়। 

হুতাঁশন-রস |--পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহাগার খই 

১ একভাগ, বিষ ৩ তিনভাগ, ও মরিচ ৮ আটভাগ, এইসমন্ত দ্রব্য একভ্র নেবুর 

রসের সহিত একদিন মর্দন করিয়া, মুগের স্।র বকা! প্রস্তত করিবে। অন্তু- | 

পান- আদার রস। শুল, অরুচি, গুল্স১ বিস্থচিকা, অজীর্ণ, অগ্রিমান্দ্), শিরঃ- 

পীড়1 এবং সন্নিপাতদোষ প্রভৃতি রোগে ইহ। প্রযোজ্য । 

বৃহৎ হুতাশন রন ।__মিঠাবিষ ১ একভাগ, সোহাগার খই ২ ছুইভাগ ূ 

ও মরিচ ১২ বারভাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, উপযুক্তপরিমাণে বটিকা 

করিবে। এই বটিক। অগ্রিমান্দ্য ও কফের শান্তিকারক। 

অগ্নিউগী ঝট ।-_-পারদ, গন্ধক, বিষ, যমানী, ত্রিফলা, সাচীক্ষার, | 
যবক্ষার, চিঙ্ামূল, সৈন্ধব-লবণ, জীরা, সচল-লবণ, বিড়ঙ্গ, কর্কচ-লবণ ও 

সোহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগ, এবং সর্বসমান কুঁচিলা, এই সমুদার 

একত্র গৌঁড়ানেবুর রসের সহিত মর্দন করিয়া, মরিচ-প্রমাণ বটিকা করিবে। || 

ইহারা অগ্রিমান্দ্য রোগ নষ্ট হয়। : 

দুটির 



হিিনিরিররিজারারিরারা রানার টি 
৪৪৬ কবিরাজি-শিক্ষা | তু 

[ 
পানীয়ভক্ত গুড়িক।-_ পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ অদ্ধভাগ, এবং 

বিড়ঙ্গ, মরিচ ও অভ্রভক্ম--প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইভাগ, একত্র কাজির সহিত মর্দন 
করিয়া, ১ একরতি-পত্রিমাণে বটিকা করিবে। এই ওষধ ঘেবনে অগ্নিবুদ্ধি 

হইয়। থাকে । " 

,অম্বৃতবটী |__মিঠাঁবিষ ২ ছুইতোলা, কড়িভন্ম € পাচতোঁলা১ এবং 

| মরিচ ৯ নয়তোলা, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। 

ইহ! অগ্নিমান্দ্য এবং কফ ও পিস্তের উপশমকারক। 
| অযুতকল্প বটা।--সমভাগ পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী করিয়া, তাহার 

সহিত কজ্জলীর অদ্দভাঁগ নিঠাবিঘ ও সোহাঁপাব খই মিশ্রিত করিবে, এবং 

| তাঁহাতে ভূঙ্গরাজের রসের ৩ তিনদিন 'ভাবন। দিয়া, মুগের স্যাঁয় টিক করিবে। 

ইহার দুইটী বটিকা উপযুক্ত অনুপানের সহিত ঘেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, 

| 

সস তত 

শুল ও ধাঁডক্ষয়ের উপশম হয়। 

অগ্রিকুমার রস ।__ শোধ্ত পারদ, গন্ধক ও সোহাগার খই, প্রত্যেক 

দ্রব্য ১ একভাগ) ম্ঠাবিব;) ক [ড়ভল্ম ও *জ্ঘ ভক্ম, প্রঞ্জেক দ্রব্য ৩ তিনভাঁগ, 

এবং মরিচের চর্ণ ৮ আটভাগ, এইসমস্ত দ্রত্য একজন পাকা-জামীরের রদের 

সহিত মর্দিন করিয়া, ৪ চারিরভি-পরিদাণে ইহার ঝটিকা করিবে। এই ওুঁধধ 

| সেবনে অজীর্ণ, বিসুচিক1, গ্রহণী ও বাদুরোগ বিন হমু। 

| বুহ অগ্নিকুমার রস |--পা্দ ১ একভাগ, গদ্ধক ২ ছুইভাগ, 
 সোঁহাগার খই ২ ইভাঁগ, এবং ভিফলা, যবন্গাপ, ভ্রিকটু ও পঞ্চলবণ প্রাত্যেক 

ব্য এক এক জাগ, এইসমন্ত দ্রব্যে আদার রসের ৭ মাত পার ভাবন। দিয়া ও 

মদ্দন করিরা শু কারয়া লইবে। এই গুষধু /* এক আন হইতে %* দুই 
মাজা, আদার রসের দহিত সেপন করিলেঃ অগিমান্দা) অ.মাদাঁষ, 

প।শুপত রূস 1-৮পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছইভাগ, লৌহভম্ম ৩ 

তিনভাগ, এবং সর্বমমগ্রির সমান দ্ঠাব্যি, একত্র এইমমন্ত দ্রব্য চিতামুলের 

কাঁথের সহিত মর্দন করিবে । পরে তাভার সহিত বুভুরাখীজের ভস্ম ৩২ বত্রিপ 

ভাগ, হ্রিকটু মিলিত ৩ তিনভাঁগ, লবদ্গ ১ একভাগ, বড় এলাইচ ১ একভাগ) 

জার্ফল, জয়িত্রী, পঞ্চলবণ, সীজের প্দার, আকন্দের ক্ষার, এরণ্ডের ক্ষার, 

»ইুরিরারারারা রা রাকা রা রাররাযারালাা রা রারারা রর 

1 জজ 

| গ্রহণী, অর্শঃ ও পাঞ প্রস্থ ত রোগ নিখারিত হয়| 
! 

| 

সস পপ পপ স্পা স্প্পপ পপপপ পা 

০০ এস 



রা অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ। ৪৪৭ ও 
জপ পটল পপি পপ সপ পপর পপ ্ সসসস্স্্প্পস পপপ 

॥ তেঁতুলছালের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার ও অশ্বখছালের ক্ষার,---এই কয়েকটা 

| দ্রব্যের প্রত্যেকটা অদ্ধভাগ, এবং হরীতকী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, হিং জীরা ও 

সোহাগার খই- ইহাদের প্রত্যেকটার এক একভাগ মিশ্রিত করিবে; অতঃপর 

পুনর্বার জামীরের রসের সহিত তাহা মদ্ধন করিয়।, ১ একরতি-পরিমাণে বটিকা 

করিবে। ভোজনাস্তে ইহার এক একটা বটী সেবন করিলে, অগ্নিমান্য ও 

বিস্থচিকা (ভেদ-বমন ) নিবারিত হয়। অন্ুপানভেদে ইহা বিবিধ রোগ নাশ 

করে? যথ! উদরাঁময়ে তাঁলমুলীর বল, অতিসারে মোচরস, গ্রহণীরোগে তত্র ও 
সৈদ্ধবলবণ, শুর্রোগে পিপুল, শুঁঠ ও সচল-লবণ ; অশোরোগে তক্র; বাঁজ- 
যক্কায় পিপুল; বাঁয়ুরোগে শুঠ ও সচল-লবণ; পিত্ৃদুষ্টিতে ধ'নের জল ও চিনি, 

এবং কফ-বিকার মণু ও পিপুলচর্ণ ইহার 'অনুপানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহ! 
অতি উৎকৃষ্ট ওঁধধ। 

ভক্তবিপাক-বটী | - ন্বর্ণমাঁক্ষিক, পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা, 
তেউভীহূল, দক্তীমূল, মুনা, চিভাঁমূলঃ শুঠ, পিপুলঃ মরিচ, হরীতিকা, ঘমানী, 

রূষ্জীরা, হিং, কটটুকী, সৈষ্ধব-লধণ, বনবমানা ; জানফল ও যবক্ষার। প্রত্যেক 

দ্রব্যের চুর্ণ সমভাগ, একত্রিত এইসমত্র উরব্যে আদাব রসের) নিসিন্দার রসের, 

হুড়ন্ুড়ের রসেব ও তুলসীর রসেব এক একবার ভাবনা |দবে, এবং মন্দন করিয়া, 

১ একরতি-পরিমাণে ব্টক1 করিবে । এই উষধ সেবনে আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য, 

মলবোধ, অভীর্ণ, শূল, অর্শঃ, শোথ, উদব € জব প্রত পীড়ার উপশম, এবং 

অন্যন্ত কুধাবদদ্ধ হচরা থাকে । 

পর্চমৃতবটী | -- পারদ, গন্ধক, অন্র, ভান ও রিচ, প্রত্যেক জরে 

চর্ণ সমভাগ, একত্র আঁদরলের রসেব লহিত মর্দন করবা, পুনর্ধার তাহাতে 

জয়ন্তীপাতারি ও নিসিন্দাপাতাব রসের ভাবন! ধিবে, এবং ১ একরতি-গরিঘাণে 

বটিক] করিবে । রোগেব ও রোগির অবস্থান্থারে ইহার ৩৪ তিন চারিটা টা 

পর্য্যন্ত গ্রয়োগ করা য'র। অন্পাঁন গবদ জল | এই গুধধ অগ্নিশন্দানাশক | 

অগ্রনিরস | মরিচ, মুতাঃ বড ও কুডঃ প্রভ্যেক্ জব্যের চূর্ণ এক এক- 

ভাঁগ, এবং সর্ণবসগষ্তির সমান ম্ঠীবিন ; এক আদাবর বসের সহিত দদ্দন করিয়া, 

মুগের শ্থার ইহ।র বটিকা করিবে । এই উঁষধ মেনে সালপ্রকার অজীর্ণরোগ 

| নিবারিত হয়। 

পেপার্স এ 

০ ওল স্পা সঙ জি ৮০৫ শা ৯ 2 ০ মস্ত. পণ পপ ও 

এ এ এপার. এরা. 

গ্ী 
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৭০৮ পপি পপ ও পি, গন এপি জাত ্প্জ উ সজা 

০ সপ সস শি সপ শিজ 

শে এ ০ 

এ 
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পপ পটার ক সস কাস এ এ 

স্বীলানল-রস |- -পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচীক্ষার, পিপুল, পিপুল- 

মূল, চই, চিতামুল ও শুঠ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্বসমষ্টির সমান সিদ্ধিচু্, 
এবং সিদ্ধির অদ্ধভাঁগ সজিনার ছাল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, 

তাহাতে সিদ্ধি, সজিনার ছাল, চিতাঁমূল ও ভীমরাঁঞজের রসের ৩ তিন দিন করিয়া 

ভাবনা দিবে। শু হইলে, লুপুটে পাঁক করিয়া, সাতবাঁর ভাঁহাতে আদাঁর 

রসের ভ।বন। দিয়া শুকাইয়া লইবে। উপধুক্ত পরিমানে এই ওষধ দেবন করিলে, 

সর্বববিধ উদরাময় বিনষ্ট হয়। ইহ! পরিপাক এবং অগ্রিবর্ধক। 

লবঙ্গাদি বটী ।-_লবঙ্গ, শুঠ, মরিচ ও পোহাগার খই প্রত্যেকের 

চূর্ণ সম্ভাগে লইয়া, তাহাতে আপাং ও চিতামূলের ক্কাথের ভাবনা দিয়া, 
১ একরতি-পারম'ণে বটিকা করিবে ॥ ইহা সেবন করিলে, অজীর্ণ বিনষ্ট হয়। 

প্রভৃত মাংমভোঁজনের পবে এই গুঁধধ সেবন করিলে, তাহাও ইহাদ্বারা শীঘ্র 
জীর্ণ হইয়া বাঁ?। 

বৃহল্পবঙ্গাদি ব্টা | __ লবঙ্গ, জায়ফল, ধনে, কুড়, জীরা, কৃষ্ণজীরা, 

ত্রিকটু, ব্রিফল1, বড়-এলাইচ, দীকরুচিনি, সোহাগার খই, কড়িভম্ম, মুতা, বচ, 

ঝন্যমানী, কিট্-লবণ, সৈন্ধব লবণ ও লৌহভম্ম, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য এক 
একভাগ, এবং পারদ, গন্ধক ও অভ্র--এই তিন্টী দ্রব্যের গ্রত্যেকটী অর্ধভাঁগ 

পরিমাণে লইরা, পাঁণের রসের সহিত তৎ্সমুদায় একত্র মর্দন পূর্বক ২ ছুইরতি- | 

পরিমাণে তাহার বটিক। করিবে। এই ওঁষধ গরমজলেপ সহিত প্রাতঃকালে 

সেবন করিলে, অ গ্রমান্দ্য, অজীর্ণ, আঁমদৌষ, গ্রহণীদোষ, অন্মপিত, শূল, জর, এবং 

বাষু ও শ্লেম্মজনিত বাবধ বিকার প্রশমিত হয়। 

ক্ষুধাসাগর-রস ।স্পত্রিকটু, জিফলা, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, 
সোহাগার খই, পারদ ও গন্ধক, এই কয়েকটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা এক একভাগ ও 

বিষ ২ দুইভাগ, জলসহ একত্র মর্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। 

মধুলহ মাড়িয়া, ও ৫ পাঁচটা লবঙ্গের চূর্ণ মিশাইয়া এই ওঁধধ সেব্য। ইহাদ্বারা 
সর্বপ্রকার অজীর্ণ)ণ আমবাত, গ্রহণী, গুল, অক্পপিত্ত ও মন্দাগ্রি বিনষ্ট হয়। ূ 

টঙ্গনাদি বটা ।--সোহাগার খই, শুঁঠ, পারদ, গম্ধক, মিঠাবিষ ও 

মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ; একত্র মান্দারের রসের সহিত মর্দন করিয়া, 

চণকপরিমিত বটিক! প্রস্তুত করিবে । ইহ! অগ্রিমান্যনাশক | 

হি ১ 
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স্পস্ পাপ পসপসপ পপ পপা পাপা পাপ তত সপ প্পশীপীপি পি পপি ০০ 

বৃহৎ শঙ্ঘবটী ও মহাশঙ্খবটী |__শঙ্খতস্ম,  পঞ্চলবণ, তেঁডুল- 
ছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিং, মিঠাবিষ, পারদ ও গন্ধক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে 

লইয়া, তাহাতে আপাং ও চিতামুলের কাথ, নেবুর রস, এবং অম্নবর্গ অর্থাৎ 

জামীর, ছোলঙ্গ-নেবুঃ টাবা-নেবু, চুকো-পালং, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ, 
| এই ৮ আটটা অন্পপদার্থের রসের ভাবন। দিবে। এই গুঁধধ অগ্ররস না হওয়া 

পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ এইনকল অগ্রদ্রব্যের ভাঁবনা দিতে হইবে । পরে ২ দুইরতি- 

পরিমাণ বটিকা করিবে ৷ ইহার নাঁম বৃহৎ শঙ্ঘবটী। ইহার সহিত এক এক- 

ভাগ লৌহভম্ম ও বঙ্গভম্ম মিশ্রিত করিলে, তাহাকে মহাঁশঙ্ববটী কহে। এই 

ুষধ সর্বববিধ অজীর্ণনাশক । আঁক ভোঁজনের পরে, ইহার এক বটী সেবন 
করিলে, শীঘ্র তাহা! জীর্ণ হয়; অধিকন্ত ইহাদ্বারা জর, পাও, গুল্ম, শুল, অর্শঃ, 

শোঁথ, মেহ, কুষ্ত, বাতরক্ত, এবং বাঁষু পিত্ব-কফের নানাবিধ বিকৃতি প্রশমিত 

হয়। ইহার ফল বিশেষরূপে পরীক্ষিত । 

শঙ্ববটী |__পারদ ৩ তিনতোলা, গন্ধক ৩ তিনতোলা, এবং বিষ ৬ 

ছয়তোলা, এইসকল দ্রব্যের সমান মরিচ, মরিচের সমান শঙ্খভম্ম,। এবং শুঠ, 

সাীক্ষার, হিন্গু পিপুল, সজিনা, সৌবর্চল-লবণ, বিট্লবণ, সৈম্ধব-লবণ ও পাঙ্গা- 

লবণ-_প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশতোলা, এইসকল দ্রব্যে কাঁগজী-নেবুর রসের ভাবনা 

দিয়া বটিক1 করিবে । এই ওঁষধ সেবনে গ্রহণী, অস্রপিত্ত, শুল ও অগ্নিমান্দ্য 

গ্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়, এবং অগ্নিবদ্ধিত হইয়া থাকে। 

দ্বিতীয় শঙ্ঘবটা ।-_-তেঁতুল ছালের ক্ষার ১ একপল, পঞ্চলবণ মিলিত ১ এক- 

পল, শঙ্খভন্ম ১ একপল ( শঙ্ঘ পোড়াইয়! তাহ তপ্ত থাকিতে থাকিতে নেবুর 

রসে ফেলিবে এবং চুণের মত হইলে শুকাইয়। লইবে ), হিং ও ত্রিকটু,-মিলিত 
১ একপল, এবং পারদ) গন্ধক ও মিঠাবিষ,_ প্রত্যেকটা ॥* অর্ধতোলা-_-এই- 

সমস্ত দ্রব্যে অম্নরস না হওয়। পর্য্যস্ত, বারংবার নেবুর রসের ভাবনা দিবে; পরে 

ছুইরতি-পরিমাঁণে বটিকা করিবে। ইহ! পাচক, অগ্রিবর্ধক, এবং আমদোষ, 
কাস, শ্বাস ও ক্ষয়রৌগের উপশমকাঁরক | 

তৃতীয় শঙ্ঘবটী ।--পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধবলবণ, ত্রিকটু 

ও মিঠাবিষ-_প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগঃ এবং তেঁতুল-ছালের ভস্ম ৪ চারি- 

ভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে অশনরস না হওয়। পর্যন্ত, বারংবার নেবুর রসের ভাবন৷ 

টা এ 
( ২৯ ) 
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দিবে। পরে তাহার সহিত লৌহ, বঙ্গ ও স্বৃততজ্জিত হিং, ইহাদের প্রত্যেকটা ৃ 

এক একভাগ মিশ্রিত করিয়।, একরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । ইহাদ্বার 

অগ্নিমান্্য, অজীর্ণ, শুল, উদর, ক্রিমি, আমদোঁষ, কাস, শ্বাস, ক্ষয় এবং বাঁতব্যাঁধি | 

প্রভৃতির নিবারণ হয়। 

মহাঁশঙবটী |___পিপুলমূল, চিতামূল, দস্তীমুল্ঃ পারদ, গন্ধক, পিপুল, 

যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগাঁর খই) পঞ্চলবণ) মরিচ, শু ঠ, বিষ) বন্যগানী, গুলঞচ) 

হিং ও তেঁতুলের ক্ষার, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভোলা, এবং শঙ্খভম্ম ২ 
দুইতোলা,__এইসমুদায় দ্রব্যে অশ্রবর্গের অর্থাৎ জাম।র, টাঁবা, ছোলঙ্গ-নেবু, টুকা- 

পালন্গ, আমরল, তেঁতুল, কুল, ও করঞ্রের রসের ভাঁবনা দিয়া, কুল আঁটির স্তাঁ 

ব্টিক। করিবে । অম্রদাড়িমের রদ, তত্র, দধির মাত, স্থুরা, কাজি, অথবা! 

উষ্ণজলের সহিত ইহা সেব্নীয়। ইহীাদ্বারা অতিশয় অগ্রিবদ্ধি হয় এবং অর, 

গ্রহণী, ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, ভগন্দর, অশ্বপা, কাস, পাও ও কামল। প্রভৃতি রোগ 

বিনষ্ট হয়। 

দ্বিতীয়প্রকীর মহাঁশঙ্ঘবটা। _পঞ্চলবণ, হিং, শঙ্খভস্ম) তেতলছালের 

ন্নার, ভ্রিকট্ঃ পারদ» গন্ধক ও মিঠাবিষ। প্রত্যেক দ্রবা সমভাগ,ত এই 

সমস্ত দ্রব্যে আপাঙ্গের ও চিতামুলের কাথের এবং পূর্বোক্ত অগ্নবর্গের ও নেবুর ৰ 

রসের ভাবনা দিয়া ওঁষধে অঞ্পরস উৎপাদন করিবে । ২ ছুইরতি-পরিমাণে রঃ 

ইহার ঝটিকা করিয়া সেবন করিলে, অজীর্ণ, অগ্রিমন্দ্য ও গ্রহণীরোগ | 
প্রশমিত হয়। ৃ 

জাঁতীফলাদি বটা ।-___জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, দৈষ্ধবলদণ (কেহ ূ 
কেহ সিদ্ধুশব্ষে নিসিন্দা অর্থ ধরিয়া, দৈন্ধবের পরিবর্তে নিসিন্দা-পত্র ব্যবহার 

করেন ), গিঠাবিষ, শুঠ, ধুভুরাবাঁজ, হিঙ্থুল ও সোহাগাঁর খই, এইসকল ভ্রব্য 

'সমভাগে লইয়া, জামীরের রসের সহিত মর্দন করিবে এবং ২ ছুইরতি পরি- 

মাঁণে বটিক প্রস্তুত করিবে। ইহ! 'অগ্রিমান্দ্যনিবারক । 

গ্রদীপন রস |-_পাঁরদ, গন্ধক ও প্রদ্রীপন বিষ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ 

ছইতোলা, এবং চুল্লিকা-লবণ ১ একতোলা) একত্র মর্দন করিয়া, উপযুক্ত 
পরিমাণে বটিকা করিবে । এই ওষধ সেবন করিলে, অগ্নিমান্টা ও অজীর্ণ ৃ ূ 

প্রশমিত হয়। 

৪৫০০০ 
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স্পা স্পীশিি পা পপপশিল শী 

ভাস্কর রস _পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, ত্রিফলা, জরিকটু, সোহাগার 
থই ও জীরা,-_ প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, শঙ্খভম্ম, কড়িভন্ম, অভ্রভন্ম, ও 

লৌহ্ভম্ম, ইহাপের গ্রতোকটা ছুই ছইভাগ এবং সর্বসমষ্তির সমান লবঙ্গচূর্ণ, এই 
সমন্ত দ্রব্যে ৭ সাতধিন পর্যন্ত জীমীরের রমের ভাবন। দিয়া, ২ ছুইরতি-পরিমি-ত 

বটিকা করিবে। এই ওনধ পাণের সহিত চিবাইয়া খাইলে, শীঘ্র অগ্রিবৃদ্ধি 
হয়, এবং অগ্রিমান্দা, বিস্থচিকা 'ও শুলরোগ নিবাঁরিত হুইয়া থাকে । 

চিন্তামণি রন । পারদ, গন্ধক, তীত্রভন্ম, অভ্র, ত্রিফলা। ত্রিকটু ও 

দন্তীবীজ, সমপরিমিত এইসনস্ত দ্রব্যে বারংবার ঘল্ঘসিয়ার রসের ভাবনা দিয়! 

শুদ্ধ করিবে। এই ওঁষধধ অবস্থন্িমাবে ১ একরতি হইতে ৩ তিনরতি পর্যন্ত 

মাত্রায় গ্ররোগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা অজীর্ণ আমবাতিঃ জবর, ও যোগ 

নিবারিত হইয়। থাকে । ূ 

মহোদধি :_খিঠাবিষ ১ একভাগ, রসদিন্দুর ১ একভাগ, আারফল | 
২ ছুইভাগ, মোহাগার খই ২ ছুইভাগ, পিপুল ৩ তিনভাগ, শুঠ ৬ ছর়ভাগ, | 
কড়িভপ্ম ৬ ছয়ভাঁগ, এবং লবঙ্গ ৫ পাঁচভাগ,_-এইসমন্ত দ্রবা একত্র জ্লসই ূ 
মর্দন করিদ্ধা, ১ একরতি-পরিমাঁণে ঝটিকা করিবে । এই ওঁধধ সেএনে নষ্ট 

অগ্নির পুনকদ্দীপ্রি হই থাকে । ূ 

বুহগ মহৌদাধ |-_লবর্গ, চিতাঁমুলঃ শুঠ, জায়চল, সোহাগার খই 

9 বীজতাঁড়ক,--প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা পরিমাণে লইয়া, তাহাতে ১৪ 
চৌদ্দ বার দন্তীমুপের কাঁথের, ৩ তিনবার নেবুর রমের ও ৫ পাচবার রর 

তাঁড়কের রসের ভাবনা দিবে । ততৎপরে পারদ, গন্ধক ও মিঠাঁবিষ,__ প্রত্যেক! 

| 

স্পা পপ পপ 

পাসে 

দ্রব্য ২ দুইতোঁল| পরিমাণে তাহার সহিত দিশ্রিত করিবে, এবং পুনব্বার 

আদার রসের ও চিতামুলের কাথের এক একবার ভাবনা দিয়া, মুগের মত 

1 বটিক! করিবে। এই ওুঁষধধ সেবনে ক্ষুধ! তষ্ণার বৃদ্ধি এবং অজীর্ণছ্গরের 

উপশম হম । 
ক্রব্যাদি রদ |-_পারদ ১ একপল, গন্ধক ২ দুইপল, এবং লৌহ ও 

তাত্র_ প্রত্যেক অর্ধপল (৪ চাঁরিতোল! ) একত্র এইসমস্ত দ্রব্য মৃদু-অগ্রি- 

তাপে লৌহপাঁত্রে গলাইবে, এবং এরগুপজে ঢালিয়া, এরগপত্রাচ্ছার্দিত মৃত 
গোলকের চাপ দিয়া, যথানিয্মে তাহার পঞ্সটা প্রস্ত করিবে। পরে মেই | 

ট রিটা. 
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৪৫২ কবিরাজি-শিক্ষা । ২ 
সপ তাপ শিপ শিপ পপ পাস শত শী শশী শপ ীশি শম্পা শী ক সপ শী পপ পাপা 

পর্মটী লৌহপাত্রে করিয়৷ মৃদু-অগ্নিজ্বালে পাঁক করিবে, এবং জামীরের রস 

১২॥০ সাড়েবারসের অল্পে অল্পে তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। রস 

নিঃশেষ হইলে, তাহাতে পঞ্চকোলের ক্কাথ ৫০ পঞ্চাশপল ( /৬। সওয়া ছয়- 

সের) এবং ৫৭ পঞ্চাশপল অশ্নবেতসের কাথের ভাবনা দিয়া, সোহাগাঁর খই 
৪ চাঁরিপল, বিটিলবণ ২ ছুইপল, ও মরিচ ১৭ দশপল তাহাঁর সহিত মিশ্রিত 

করিবে। তৎপরে ছোলার পাতাব রসের ৭ সাতবার ভাবনা! দিয়া, ২ দুই- 

রতি মাত্রায় অথব! উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে । ইহাত্বারা মাংস পিষ্টকাঁদি 

অতিশয় গুরুপাক ভুক্তপদার্থও ছুই 'গ্রহরমধ্যে জীণ হইয়। বাঁয়। গুন্স, গ্রীহ্া, 

শুল, উদর, অতিপার, গ্রহণী, আঁমদোষ, এবং বাষু ও শ্লেম্সার যাবতীয় বিক্ৃতিতে 
এই ওউষধ যথেষ্ট উপকার করিয়। থাকে । 

বিজয় রস |-_-পারদ, গন্ধক, সীসাভন্ম (কেহ কেহ সীসকভন্মের 

পরিবর্তে মুতা ব্যবহার করেন), সোহাগাঁর খই, সাচীক্ষার ও যবক্ষার, এই 

কয়েকটা দ্রবোর প্রত্যেকটা ১ একপল, এবং দশমূল, পিদ্ধি ও লবঙ্গ, | 

প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল পরিমাণে লইয়া, তাহাতে সিদ্ধির রস, চিতামুলের 

কাথ, ভূঙ্গরাজের রস, ও সজিনামূলের রস, এই ৪ চারিটা দ্রব্ের প্রত্যেকের 
৭ সাতবার করিয়া ভাঁবন। দ্দিবে, এবং শুষ্ক হইলে পুটপাঁক করিবে । এক- 

প্রহর কাল পাকের পরে তাহা! উদ্ধাত করিবে, এবং আদার রসের সহিত 

মর্দন করিয়া, উপযুক্ত-পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। অন্ুপান--পাণের রস। 

অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতিতে ইহ! বিশেষ উপকারী । 

রস-রাক্ষন ।--পারদ, গন্ধক, তা, লৌহ, ব্রিকটু, 'ও সচল-লবগ+ 
এই সনুদায় দ্রব্য সমভাগে একজ্র একদিন উত্তমরূপে মর্দন করিয়া, বালুকা- 

যন্ত্রে ১ একপ্রহর কাঁল তাহ! পাঁক করিবে। তৎপরে তাহার সহিত বক্ত-পুনর্নবার 

ক্ষার ১ একভাগ মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ছোলঙ্গ নেবুর রসের ভাবন৷ 

দিবে। এই ওঁষধধ ২ দুইরতি ব! উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলেঃ অজীর্ণরোগ : 

বিনষ্ট হয়। 

ভ্রিফল! লৌহ ।-__ত্রিফলা, মুতা, বিডৃঙ্গ, চিনি, পিপুল ও অপামার্গের : 
বীজ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ ও সর্বসমষ্টির সমান লৌহ একক্র | 

মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, ক্ষীণাগ্সি নিবারিত হয়। | 
- 

সস (রি? 

পেস | পাশপাশি পাপা পিসপপপা শী সপ শপে শিপ স্পীিশিস্পসপী সপ পাপা পপ শপ সপ পপ সপ 

এ. রস ও পপ 

পাপ 

১ 45555555545 
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রর অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ। ৪৫৩ 

০৯, পা পপ 

বীরভদ্রীত্র ।._+সহতপুটিত অভ্র ৪ চারিতোলা লইয়!, তাহাতে ৩ তিন 

মাস চিতীমুূলের কাথের ভাঁবন। দিতে হইবে 7 তৎপরে পুনর্বার আদার রসের 

। সহিত মর্দন করিয়া ২ ছুইরঠি পরিমাণে বটিক। করিবে। এই ওঁষধ পাণ ঝা 

ূ আদার কুচির সহিত দেবন করিলে প্রচুর ভোজনও শীন্ব পরিপাক পায়, এবং 

অগ্নিমান্দ্য, বিহৃচিকাঃ অন্রপিন্ত, অরুচি, প্রীহা, বর, গুন, শুল, পা%ু, কামলা, 

জি শ্বাস, কাস, বমি, আমবাত, জ্বর, রক্তপিত্ত, বাতরন্তু, কোধবৃদ্ধি, শিরো- 

রোগ, নেপ্ররোগ, এবং দাহ ও লীত প্রভৃতির উপশম হয়। 
বিশ্বোদ্দীপকাজ্ |--চই, চিতামূল, নিসিন্দা, ধুতুরার পাতা, বেল- 

পাতা), আদা, পিপুলমুল, মৌরী, কদন্ব ও আকন্দমূল, ইহাদের এক এক পল 

যথাসম্ভব রস ব। ক্কাথের সহিত অভ্রভস্ম ১ একপল মর্দন করিয়া, তাহার নহিত 

২ দুইতোঁলা মোহাগাঁর খই মিশ্রিত করিবে, এবং একরতি প্রমাণ বটিক1 করিবে। 
পাঁলিধার রসের নহিত এই ওঁষধ সেবন করিলে, অগ্রিমান্দয, অজীর্ণ, অশ্নপিত্ত) 

শুল, অশঃ, গুল্ম, অললক, প্লীহা, বক অরুচি, আমবাঁত, জর, কাস, শ্বাস, দাহ, 

তৃষ্ণা, মুর্ররুচ্ছ ও নেত্ররোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবদ্ধক, 

প্রবং মেধ, কান্তি, শুক্র ও আঁধুর বুদ্ধকাঁরক। 

মস্তৃষট্পলক-ঘবত |-__কক্ধার্থ পিপুল, পিপুলমুূল, চই, চিতাঁমুল, শ্ুঠ ও 

যবক্গার, এই কল্েকটা দ্রব্যের প্রত্যেকটী ১ একপল, এবং দধির মাত ১৬ ষোল- 

সের পরিমাণে লইয়!, তাহাদের সহিত /৪ চারিসের ঘ্বৃত পাক করিবে । এই গ্বৃত 

সেবন করিলে, অগ্রিমান্দ্য ও কফজ গুল্সের শাস্তি হইয়া থাকে । 

স্বল্প অগ্নিঘ্বত।-_পিপুলঃ পিপুলমূল, চিতামুল, গজপিপ্ললী, হিচ্গু, চই, 

যমানী, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার ও হবুষা, হহাদের প্রত্যেকের উত্তমরূপে 

কুট্রত কন্ক ৪ চারিতোলা, কাজি /৪ চারিসের, শুক্র /৪ চারিসের, আদার রস 

/8 চাঁরিসের, দধি /৪ চারিসের, এবং ত্বৃত /8 চারিসের, বথানিয়মে পক 

করিবে। এই দ্বুত মন্দাগ্রিব্যক্তির উপকারী । অর্শঃ, গুলসঃ উদর, গ্রন্থি, অর্ধদ, 

অপচী, কাঁস, গ্রহণী, শোঁথ, মেদঃ, ভগন্দরঃ এবং বস্তিগত ও কুক্ষিগত রোগসমুহে 

এই দ্বৃতদ্বারা যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। 

বৃহৎ অগ্নিঘৃত।-_৫** পাঁচশতটা ভেলা, ৬৪ চৌষটিসের জলে পিক 
| করিয়া, তাহার ১৬ যোলসের অবশেষ রাঁখিবে। সেই কাথ ১৬ যোলসের, দধির 

৮, 4 

পপ স্পা 
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মাত, কাজি, শুক্ত, আদার রস ও শজিনামুলের রস,_-প্রত্যেক /৪ চাঁরিসের, 
এবং বঙ্কার্থ ত্রিকটু, পিপুলমুল, চিতামূল, গজপিপ্ললী, হিং, চই, যমানী, পঞ্চলৰণ, 

ববক্ষার, সাচীক্ষা'র ও হবুষ ইহাদের প্রত্যেকটা ৪ চারিতোঁলা পরিমাণে লইয়া, 
তাহাদের সহিত /8 চারিসের ঘ্বৃত বথানিয়মে পাঁক করিবে । উপযুক্ত মাত্রায় এই 
দ্বত সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, গ্রহণী, মুঢ়বাত, কফ, বাতজ-গুল্স, পাণ্ড, 
শোৌথ, কাস, শ্বাস; শ্লীপদ ও জলোদর রোগ নিবারিত হয়। 

পে শপাসস্পাপস শী 

২ শপ শীশ্িশীশিশ শিক শপে 

শি শী সস ৩৯১০৮ পপ শপ 

শি 

০০ স্পা পাশপাশি শশী ্ ৃ বিসিক! । 
| ১ ঈ 

আহফেনাসব ।__দউল-ফুলের মগজ ১২৫০ পাড়েবারসের, তাহাতে । 
অহিফেন ৪ চাঁরিগল, এবং মুভা, জাঁরফলঃ ইন্দ্রযব ও বড়এল!ইচ, প্রহোক 
দ্য এক এক পল পরিমাপে নিশ্গেপ করিয়া, একটী আরুহ গাতজে একমাস 

রাখিয়া পরে ভ্রবাংশ ছাঁকিয়া লইবে। ইহা (সন করিলে, উগ্র আতিসার ও 
প্রবল বহ্ুচিকা রোগ নিবারিত হয়। ! 

মুস্তাদ্য রম 1-মুতা ১ একতোনাত এবং পিপল? হিস্কু, ও কপুরন ৰ 

প্রতোক 1০ অদ্দীতোল1 ) এই সমুদ্র দ্রব্য একত্র ভাগে সহিত মর্দন করিল, 

! ২ ছুইরতিপরিমাণ ঝটিকা প্রস্তুত কাঁরবে। বিক্চিকাম ও শ্রধল-মভিসারে , 

। ইহা লিশ্ষে উপকারক । 

কপূৃবরস |-হিঙ্ুল, অহিফেম, মুতা, ইন্ত্রমব। ভাঁ়ফল ও কর্পুর) ! 
ইসকল দ্রপ্য জলের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছুহরতি পরিমাণে কটিকা গ্রস্ত 

র 

ৃ 
করিবে । কেহ কেহ ইহাতে ১ এক্ছোলা সোহাগার খই মিশ্রিত করেন। 

জরাতিস।র, অতিসার, রক্তাতিসার ও গ্রহণীরোগে ইহা গ্রয়োজ্য। 

এ শপ পাপ পপ জপ পান পাশা শি আপি তি ৯ 

৬ 



7৬ , জিত? নন 
ক্রিমিরোগ । ৪৫৫ রে 

পা আর্ট ৬/ 

ক্রিমিরোগ। 
মি 

ৃ 
| 

র 
| 
| 
| 

: 
| 

| 

| পারদায়াদি-চুর্ণ | খোরাসানী-যখানী, মুতাঃ পিগুলমূল, কাক্ড়াশৃঙগী, 
 বিড়র্ঘ ও আগুইচ, এই কয়েকটা দ্রব্যের প্রত্যেকটা সমভাগে একত্র মিশ্রুত 

' করিয়া, মধুখ সহিত এটি পারমাশে সেপন করিলে, ক্রিমি, বমি, অটিসাঁর, জর 

। ও কান প্রশমিত হয় 

| মুস্তকা।ণ কমায় |__মতা ইন্দুব্শাণী, ভ্রিফলা, দেবদার ও সজিনার 

বীজ, ইহাদেব ক্ধ।থে পিপুল্চুর্ণ ১ একনাঁধা ৪ বিডর্নচূর্ণ ১ একমাষা প্রক্ষেপ দিয়া 

গান কবিলে, সকলগ্রকান প্রন ও করশ্জি রোগ নষ্ট হয। 

| পারভ দ্রাবলেহ 1--পালিধাদান্দাবের ধস 4 চারিমের, চিন 4 
এর) কত ৮১ একসের), এবং হাখ্রান ০১ একসেরঃ এহমমস্ত দব্য যথানিরমে 

পাক কবিকি ৬ বু মময়ে নি ত্রি্গা, মুতাঃ বিডর্গ, প্জারা, যনানা, 
৭ পি বনযদানাও নেখ্ছণণন্ণগ নিমিন্দাকণ, আকপাদা, বড়ণঃ অনন্তনুল। শ্যামীনভা, 

বাসকধ-) পঞ্গানবাত, ভকটুগ হেউ ডাজল, ধান বেখুকত নিমগাল ও সোমণাজ। 

হহাদেন। এতত্যেকের টু ১ চাএভোলা পরিমানে ভাহাতে শ্রক্ষেগ দিবে । এই 

গুধধ ১ একতোনা মাজা মেন কীবয়া, কিঞিৎ গরম জল অন্ুপান করিবে । 

' ইহাঁদাবা পিংশতিগ্রকাব নি এবং সব্বাথপ ছুংব্রণ, নাড়ীব্রণ, ভগন্দব দঃ চশ্ম- 

পদ) শাঙাপও) বিধি, কুচ, কানলাও গুন শোথ ও অজার্ধ প্রভাত পাড়া নিপা) 

রিও হয়। হৃহা। বলকর, দিদা এখং বাঁলপলিতনাশক | অনেকে এই | 

হিয্ধকে “হবিদ্রাথ%” নানে আশাহিত করনা থাকেন। 

[ক্লামকাশানল রন |--ব্ডর্গ ২ ছুহগল, মিঠাবিষ ১ একপল, লৌহ 

ভন্দম ১ চারতো লা, পাব ২ ছুইতোল। ও গন্ধক ২ হুইতোঁলা, একত্র মাত 

| কবি, ছাগছুদ্ষে স1হ5 পরেন করিবে, এবং ১৬ যোলবতি-পরিখ্তি ৰটকা 

ওস্তত কাঁবয়, ছায়ায় শুকাহয়া লইবে। এই গধধ ধনে ও জীরার দ্বাথনহ 

মেবন করিলে, স্করপ্রকার ক্রিশি, গ্রাহণী, অশঃ, অগ্নিশান্দয, শোথ, গুল, ও 

প্রীহরোগ বিন হয়। 

দঃ ারারািরিরারিরিরা রা ররর রর, 
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ক্রিমিবিনাশ-রস | _-পারদ, গন্ধক, অন্র, লৌহ, মনঃশিলা, ধাইফুল, 

ত্রিফলা, লোধ, বিড়ঙ্গ, হরির্র। ও দারহরিদ্রা, এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, 

তাহাতে ৭ সাঁতবাঁর আদার রলের ভাঁবনা দিয়া, চণকপ্রমাণ বটিক! প্রস্তৃত 

করিবে । ত্রিফলার জলের সহিত এই 'উষধ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, সকল- 

প্রকার ক্রিমি বিনষ্ট হয়। 

কীটারি রস ।--পারদ, গন্ধকঃ ইক্্যবত বনধমানী, মনশিলা ও 

পঙগাশ-বীজ, সমুধার সমভাগ,১ «ই কয়েকটী দ্রব্য ঘোধালতাব রসের সহিত 

একদিন মর্দন করিয়া, পরে ১ একরাঁত পরিমানে কটিকা প্রস্তত করিবে। 

মুদগপর্ণার রস ৪ চিনির সহিত এই ইউবধ খন করিলে, স্দরস্থ ক্রিমি নির্গত 

হইয়া বায়। 

কীটমর্দ রস |..পারদ ১ একভাগ, গন্গক ২ দছুইভাগ, বনঘদানী ৩ 

তিনভাগ, বিড়ঙ্গ ও চারিভাঁগ, বিষমুষ্টি (কুঁচিলা ) « পাঁচভীগ ও বামুনহাটী ৬ ছয় 

ভাগ; একত্র মিশ্রিশ করিয়া, উপধুক্তণাত্তায় মধু ও মৃতার ককাথেব সহিত সেবন 

করিলে, সর্ববিধ ক্রিমি নষ্ট হুইয়া থাকে । 

ক্রিমিরোগারি রস | -_ পারদ, গন্ধক, লৌহভম্ম, মরিচ, মিঠাবিষ, ধাই- 

ফুল, তিফলা, শু'ঠ, রপাঞ্জন, দ্রিকটু, আঁকনাদী, ধালা ও বেগছাল, গ্রত্যেক দ্রব্য 

৷ ১ একভাগ, এবং মুতা ২ ছুইভাঁগ, এইসমন্ত দ্রব্যে ভৃঙ্গরাজ রসের ভাবনা দিয়া, 

ূ কড়িপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা মেবন করিলে, সর্ববধিধ ক্রিমি বিনাশ পাইয়া । 

ূ থাকে । 

ূ ক্রিমিমুদ্গর-রস 1-_পারধ ১ একতোলা, গন্ধক ২ দুইতোল!, বন- 
যমানী ৩ তিনতোলা, বিড়ঙ্গ ৪ চারিতোলা, কুঁচিলা ৫ পাচতো1ল1 এবং পলাশবীজ 

৬ ছয়তোঁল1, একত্র মর্দন করিয়া! লইবে। নাঁজ্রা--১ এক মাধ! হইতে ৪ চারি 

| 

ূ 
ূ 
ৃ 

| 

শি শি সী পপপপাশ সি পপি শিিশিসপিপিসপা শিপ পাশাপাশি পাপা পপ 

পি সি পপ পিসী পিপি এপ পিল লি এ সাল 

সপাসপাপপপাশিশ শীতী ০৩ তি উ 

ূ 
ূ 

ূ 
মাষা। মধুর সহিত এই ওষধ সেবনের পরে মুতাঁর কথ পান করিবে; ইহা | 
সেবন করিলে, ৩ তিনদিখসের মধেই ক্রিমি এবং ক্রিমিজনিত উপদ্রবসকল ; 
নিবারিত হয়। ৰ 

ক্রিমিত্ব-রস |-বিডঙ্গ, কিংশুক, পলাখবীজ, নিমবীজ, এইসকল | 

দ্রব্য একত্র ইন্দুরকাণীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, সেই মর্দিত পদার্থের ৬ ছয়-। ৰ 

কুঁচ পরিমিত বটা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারাও ক্রিমিনাশ হয়। ূ 

$_____ এ. এক 
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না ক্রিমিরোগ। ৪৫৭ 
| সপ সপ পিস পপ ১ 
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01 টিটি টিটি ১ ৮ শিিকর্ শিশির টির /5 

| 
বিড়ঙ্গ-রম 1---পারদ, গন্ধক, মরিচ, জাঁয়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাঁল, ৰ 

শুঠ ও বঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির সমান লৌহভশ্ম, এবং সমূদান্ন | 

র দ্ূবোর সমপরিমিত বিডঙ্গ, একত্র জলসহ মর্দিন করিয়া ১ একরতি প্রমাণ বটিক! 
| প্রস্তুত করিবে। ইহা অতি উৎকষ্ট ক্রিমিনাশক। 

ূ 
ক্রিমিঘাতিনী বটিকা ।-.-পারদ ১ একতোলা, গন্ধক ২ ছুইতোলা, ূ 

 বনযমানী ৩ তিনতোলা, বিড়ঙ্গ ৪ চাঁরিতোলা, বামুনহাঁটীব বীজ ৫ পাঁঠতোলা ও | 

 কেঁউ ৬ ছর়তোল, এই সংস্ত দ্রব্য মধুন সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাভাৰ ১ এক- 

ই বনতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । এইট গুধধ সেবনান্তে পিপাসা উপস্থিত হইলে, মুভ 

' অথবা ইন্দুরকাণীব ক্কাথ টিনিব দঠিত পাঁন করা আবগ্তক। ইহাদ্বার! শীঘ ক্রিমি র 
৷ নষ্ট হয়। 

| ভ্রিফলাদ্য-ঘত _ ঘ্বত 4৪ চারিসের, গোমুত্র ১৬ যোলসেরঃ এবং 

৷ কন্কার্থ_ব্রিফল?, তেউডী, দক্তীমূল, ব্চ ও কমলাগু ডী মিলিত /১ একসের, 

' যথাবিধানে পাক করিরা, ॥০ অদ্ধতোলা মাত্রায় গবমছুগ্ধেব সহিত সেবন কবিলে, 

ূ ক্রিমি বিনষ্ট হয়। 

বিডঙ্গ ঘ্ুত '--হুরী৩্কী ,.৬ যোলসের, বহেড়া ১৬ ষোলপল, আমলকী 
১৬ ষোলপল, বিডঙ্গ ১৬ ঘোলপল, পিপুলঃ পিপুলমূলঃ চই, চিতামূল ও শুঠ-_ 

। মিলিত ১৬ ষোৌঁলপল, দশম্ল__মিলিত ১৬ যোল পল, জল ৬৪ চৌফট্িসের-শেষ 

/৮ আটসের ; দ্বৃত /৪ চারিসের, এবং কন্কার্থ সৈন্ধব লবণ /২ দুইসের, যথা বিধি 

পাক করিবে। এই দ্বত তাহার চতুর্থাংশ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়। লেহন 

৷ করিলে, ক্রিমি নষ্ট হইয়া খাঁকে। 

ূ ৰ্ বড়ঙগতৈল |-_ সর্ষপতৈল /%৪ চারিসের, গোমুত্র ১৬ ষোলসের, এবং 

কন্ছার্থ খিড়ঙ্গঃ গন্ধক ও মনঃশিলা--মিলিত /» একসের ; একত্র পাঁক করিবে। 

এই তৈল মর্দন করিলে) সমুদায় উকুন নষ্ট হইয়া যাঁয়। 

| ধুত্তুর-তৈল |__ সর্ষপ-তৈল /৪ চারিসের, ধুতুরাপাতার রস ১৬ ষোঁগ- 

| সের ও কন্ধার্থ ধুতরাপত্র /১ একসের, একত্র পাক করিবে । এই তৈল মর্দনেও 

ৰ সমন্ত উকুন মরিয়! যাঁয়। 

ইট --______ €% 
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পাণ্ডু ও কামলা । 
ৰ 

__ ৃ 
ফলত্রিকাদি কষায় ।-- ত্রিফলা, গুলঞ্চ, বাঁদক, কটুকী, চিরাতা ও ৰ 

নিমছাল, ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পাঁন করিলে, পা ও কামলারোগ 
প্রশমিত হয়। ৃ 

বাসাদি-কধায় !__বাগকমূল গুলক্চ, নিমছ'ল, চিরাঁতা ও কটুকী, 

ইহাদের কাথ নধুসংযুক্ত করিয়! পান করিলে, পাঁওু, কামলা, হলীমক ও কফ 
রোগসকল বিনষ্ট হয়| 

ঘেগরাঁজ | --ভিফলা মিলিত ৩ তিনভাগি |, ত্রিকটু দিলিত ৩ তিনভ।গ, 

চিতামূন ১ একছাগ, বিডঙ্গ ১ একছাগ, শিলাজতু, রোপ্যমাক্ষিক, স্বর্ণমাঙ্গিক, 

৪ লোৌহুল্ম, প্রত্যেক « পাঁচভাগ, এবং ছিনি ৮ আঁটভাঁগ, এইসমন্ত চূর্ণ পবা 
মবুদ্ধারা আ[প্র,ত করির! অর্দাৎ অধিক পরিমিত মধু শাহাব সভিত মিঅিত কবি, 

ন্হপাত্রে বাখিয়া দিবে রোগাব আগগ্রবলান্থসারে ** দুই আগা হঈতে আন্ত 
কিয়া দ্রুমশঃ অদ্ধরো লা পর্যন্ত মাতায় এই উধধ প্রয়োগ কবিবে। ইহ দেখন 

কঠিলে) পাচ কামলা) বিমমঙ্জবঃ কাপ, শস, হিক!, অরুচি, 'অঙীঝ। মেত। অ+, 

প্যাব। যদ, কন, এবং বিষদোধ প্রশমিত হয়) ইহা দেবনকালে কুলখ। | 

কাকমাচী ও কপোঠিনাংপ ছেদন লিনিদ্ধ ) 

টা হাহা, দাকিভপিদ্রা, ভ্রিফপা ও বটুকানচুর্ব_প্রতোক 

ও সর্বসনষ্র নমান লে!»ভল্ম, একত্র দিশ্রিত কবিরা? ঘুত 9 মধুব 
নি সহিত খর লেহন করিলে, পাও ও কামলা প্রতি বহুবিধ ধোগেব 

বিড়ঙ্গাদি লৌহ 1.-- বিন, ত্রিফলা ও ত্রিকটু -গ্রন্টেক দ্রবা সমভাগ 
এবং র্ধবসমস্টীর সগান লোৌহভপ্ম, একত্র পুবাতন গুড়েব সঠিত মিশ্রিত কবিয়া 

৭ সাতদিন সেবন করিলে, পারত, হলীমক ও শোথরোগ বিনষ্ট হয় | 

দার্ব্যাদি লৌহ ।-- দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, ভ্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও লৌহভম্ব 
এই সমুদান দ্রব্য সমভাগে মধু ও ঘ্তের সহিত নিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে) 

পা'$ ও কাঁমলারোগ নিবারিত হয়। 
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পাণ্ড ও কামলা । ৪৫৯ 

নবায়স লৌহ _ত্রিকট্, ত্রিফলা, মুত, বিড়ঙ্গ ও চিতামূল, ; 

এই কয়েকটা দ্রব্যের প্রত্যেবটী ১ একভাগ ও লৌহ ৯ নয়ভাগ, ইহাদের চূর্ণ 

জলের সহিত মর্দন করিয়া বটিকা করিবে । ইহা মধু ও ঘ্বতের সহিত ২ 
দুইরতি মাত্রার সেবন বরিলে, পাঁওঁ, কামলা, অর্শ: জদ্রোগ ও কুষ্টরোগের | 
উপশম হয়। 

ত্িকত্রয়াগগ লৌহ |__মণ্ডর ১ একপল, চিশি ১ একপল, এনং কান্ত- 

লৌহ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরাতকী, আমলকী, বচ্ড়ো, চিতামূন, মৃতা 3. 

বিড়ঙ্গ__প্রত্যেকটী এক 'এক তোলা! পরিমাণে লইয়া, একত্র ১ একপল গব্যদ্বত 

ও ১ একপল মপুর সহিত লৌহখলে লৌহ্দগুদারা, ৩ ছয়দিবন পন্যন্য প্রত্যহ 

উত্তমরূপে মর্দন করিবে; এবং দিবসে রৌদ্রে ও রাখিতে শিশিবে রাখিবে। | 

মু্পাত্রেও হহা প্রশ্থঙ ভইতে পারে। ইহার মাত্রা ১ একমাধা। ভোঁজন- 

। বালে, গ্রথম গ্রাসে স্ভিত একবাপ, মধ্যে একবার এবং নেবগ্রাসের সহিত আর 

| একবার ইহা সেণনায়। ইভা গেবন করিলে, প19, কমা ও হদনক্চ প্রচাতি। 

বধিধ পীড়াব শাঁছি হয়। জাঁঙারের সাহত দেবনে শেষ কই 'অথব। ভোডনে 

| অপগ্রবুতধি হঈণে, কুলথাভাধ রম ঝা তা অগ্গপানের জঙিত প্রাংঃকাশে 

২ পস্িশীশিশিশীশীটি 

| ইসা দেখমেন ব্যবস্থা কব। ঘাস । : 

ধারালো 
হরি, ধু 

হলীমক বিনষ্ট হয়। 

ভাঞষ্টদশাঙ্গ-লৌহ -_উরাতা, 'দেব্দার, দারভবিদ্রা, সুতা, গলপ, 
কটুকী, গটোদগ। ছবালভা, ক্ষে২পাপড়া, নিম, শুঠঃ |পপুল, মবিচ, চিতামূল, 

আমলকী, বহেড়।, ৬রাতক্ণা ও বিড্গ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ননভাগ, এবং চুথ 

সমগ্রির সমান দৌহ? প্রত ও মধুর সহিত মিশ্রি৩ করিা, তাহার বটিক! প্রস্থ 

ই টু লৌহনস্ম, শুট, পিপুল আপ, _.. আঁতলকা, বেড়, লোভনস্ম,) শুট, শিপু, আট । 
নু 

তে জে লা এসকল পণ্য «করিত কাধিধা ভক্ষণ কি ক, কামলা ও 
ভ শিস শত পাশা 

ক পিশ্প পপি পপশপিপী শী সপপিস্পাশ ও আপা শান নন 1 

করিবে। হাহা সেধনে পা, হলীমক* শোথ ও গ্রহণারোগ প্রভতি শিবাঘিত 

হয়। অনুপান- তক্র | 

পাওুপঞ্চনন রস ।_ লৌহ, অভ্র ও তাত্রভম্ম,_ প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট 
তোল। ) ভ্রিকটুঃ ব্রিফলা, দস্তীমূল, চইঃ কৃষ্ণলীরা, চিতামূল, হরিঝ্রাঃ দারুহরিজ্রা, 

তেউড়ীমুল, মাণমুল, ইন্দ্রযব, কট্কী, দেবদারু, বচ, মুতা১- প্রত্যেক ড্রব্য ২ ছুই- 
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স্পা পাশপাশি পিপাসা পেপাল পা পলাশ সপ শিস শি ০০ পাপা পা শাপলা 

ভোলা; সর্বসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর ও মও্ডুরের ৮ আটগুণ গোমুত্র লইয়া» প্রথমে 

গোমত্রসহ মণ্ডর পাঁক করিবে ; এবং পাক সিদ্ধ হইলে, তাহাতে লৌহ প্রভাতি 

দ্রব্মকল প্রক্ষেপ দিতে হইবে । উঞ্জলের সহিত প্রাতঃকালে ইহা সেবনীয় । 

ইহ! সেবন করিলে, পাও, হলীমক, প্রীহা, যক্কৎ, গুল্ম ও শোথাদি বিব্ধি রোগের 

শাস্তি হয়। 

লঘ্বানন্দ রস।--পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও মিঠাব্ষি--গ্রত্যে ক 

দ্রব্য ১ একভাগ, মরিচ ৮ 'আটভাগ ও সোহাগাঁর খই ৪ চারিভাগ, একত্র মিশ্রিত 

কিয়, তাহাতে ভূঙগরাজ-রগের ও অগ্নদাড়িমের রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিবে। 

এই ওষধ ২ ছুইরতি-পরিমাণে পাঁণের সহিত চর্বণ বরিলে, পা, অগ্নিমান্দ্য, 

অরুচি, জবর, গ্রহণী এবং বাত শ্লেম্মজনিত রোগসমূহ প্রশমিত হয়। গ্রন্থাস্তরে ইহা 

“তআনন্দোদয়” নামে পরিচিত। 

কামেশ্বর রস ।+-পারদ ১ একপল, গন্ধক ১ একপল, হরীতকী ৪ 

চাঁরতোলা ও চিতাঁমল ৪ চাঁরিতোলা ; মুত, বড়-এলাইচ ও তেজপত্র--প্রত্যেক 

১০ দেড়পল ? ভ্রিকটু, পিপুলমুল ও মিঠাবিষ, প্রত্যেক ১ একপল ; নাগকেশর 

২ ছুইতোলাঃ এরগুমূল ১ একপণ, এবং সর্ধবসমষ্টির সমান পুরাতন-গুড়; একত্র । 

মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ঘ্বৃতকুমার;র রসের ভাবনা! দিবে; পরে তাহার সহিত ৃ 

অল্প দ্বত মিশ্রিত করিয়, কুল-আঁটী প্রমাণ বটিকা! প্রস্তুত করিবে। রাত্রিকালে ূ 

«ই বটিকা সেবন করিতে হয়। ইহা! পাওুরোগনিবাঁরক । 

বিড়ঙ্গাগ্য লৌহ । - বিড, মু্তা, ত্রিফলা, দেবদারু, পিপুল, পিপুল- 

মল, চই, চিতামুল» শুঠ ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সর্ববসমষ্টির 

সমান লৌহভম্ম, সমুদায়ের ৮ আটগুণ গোমূত্র, এবত্র যথাবিধ পাক করিতে 

হইবে। রোগীর অগ্নিবলানুদারে %* দুই আনা বা।* চাঁরি আন! মাত্রায় এই 

ওষধ সেবন করিলে, পা ও কাঁমলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ৰ 

সম্মোহ লৌহ .-_ত্রিকটু, ব্রিষলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, লৌহ ও অভ্র ৃ 

প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ একত্র ঘ্বৃতের সহিত মর্দন করিয়া, ঝটিকা! প্রস্তুত করিবে। | 
আগ্রবলান্সারে উপযুক্তমাত্রায় এই গুঁধধ সেবন করিলে, পাও, কামলা, শোথ, | 

কমি, অগ্নিমান্দ্য১ অরুচি, হৃদ্রোগ ও ভগন্দর প্রভৃতির উপশম হয়; এবং বল- 

1 বর্ণাদির বুদ্ধি হইয়া থাকে । 

্ী, রী বানি রা তরি রারিনা রর 

০ _ পোপ শশী শী শী শাসিত পাপা পিপাসা শশার 



৬ 
্ পা্ড ও কামলা । ৪৬১ নব 
ূ এ লাশ ৮ পাশা 4১০ শলাস্পাপাপীপপ পাপ সপাপাসলি সি শশিপপীপী শী শিশ্ন 2 -- শশী শীশীশীাা শিটিশাীপিি তি 

জ্রেলোক্যস্থন্দর রন ।--পারদ ১ একভাগ, অত্র ৬ ছয়ভাগ, লৌহ 
রি আটভাগ, এবং গন্ধক, ত্রিফলা, মোচরস, তালমূলী ও গুলঞ্চের চিনি 

৷ প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচভাগ $ সমুদ্ায় একত্রিত করিম্নাঃ তাহাতে ১ দশদিনে ২০ 

ূ কুড়িবার ভ্রিফলার কাঁথের ভাবনা দিবে। তঙৎপরে সছিনামূল ও চিতামুল-_ 

৷ ইহাদের প্রত্যেকের রদের ৮ আটবার কবিষ্া ভাবনা দিবে, এবং ৪ চারিমাঁদা 
৷ পরিমাণে গুড়িক করিবে । 'অগ্নিবলান্থপারে মধু ও চিনির সহিত উপধুক্ত-মাত্রায় 
ইহা সেবন করিলে, এতদ্বারা পাঁওু, শোথ, ক্ষয় জর ও অতিসাঁর প্রভৃতি ! এ এ এ-83০ এ ০১ জা ও আপা কা ০০ বাপ _ নি 

প্রশমিত হয় | ূ 

চন্দ্রসূর্ধ্যাত্সক রল ।__পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্র”_ প্রত্যেক দ্রব্য | 

একপল ; শঙ্খভন্ম, কড়িভন্ম ও সোহাগার খই-_ প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, ৰ 
এবং গোক্ষুরবীজের চূর্ণ ১ একপল,_-এইসকল ভ্রবা একত্রিত করিয়া, পটোল- | 

পত্র, ক্ষেৎপাপড়া, বামুনহাটা, ভূমিকুম্মাণ্, শুল্ফা, গুপঞ্চ, ভানকুনী, বাসক, | 

কাকমাচী, রাখালশশা, শ্বেতপুনর্নবা, কেশুরে, শালিঞ্চশাক ও ঘলঘসে, ইহাঁদের 
প্রত্যেকের ৪ চারিতোলা রসদ্ধারা তগুখলে ভাবনা দিবে । তৎ্পরে ১ একরতি 

পরিমাঁণে বটিকা প্রস্তত করিয়া, অবস্থান্ুারে উপধুক্তমাত্রাক় প্রয়োগ করিবে। 
ইহার! পাও, কাঁমলা, হণীমক, জীর্নজ্র, বিষমজর, আনাহ, উদর, শোখ, শূল, 
শ্বাস, কাস, অগ্রিমান্দ্য, অরুচি, বমি, তৃষ্ণ, দাহ, আমবাত 'ও রক্তহুষ্টি প্রভৃতির 

উপশম হয়। ইহার সাধারণ অন্পাঁন--ছ।গছুপ্ধ। রোগবিশেষে গুলঞ্চ, বাসক 
ও ত্রিফলার কাথ এবং স্থাঁমণ্ড, মুগের যুষ ও জল প্রভৃতি পদার্থ অন্ুপানার্থ 

প্রযুক্ত হইয়। থাকে । 

প্রাণবল্পভ রস ।__হিম্থুলোখ পারদ, গঞ্চক, কুস্কুম, লৌহ, তাত, কড়ি- 
ভম্ম, তু'তে, হিং, ত্রিফলা, সীজের মূল, যবক্ষার, জয়পাঁল, সোহাগার খই ও 

তেউড়ীমূল,-প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগ ; একত্র ছাগছহুগ্ধের সহিত মর্দান করিয়।, 

৪ চাঁরিরতি পরিমাণে বটিক! প্রস্তুত করিবে। অম্পান--জল অথবা মধু। 

ইহাদ্াঁরা পাঁওু, কাঁমলা, হলীমক, শোথ, শুল, শ্বাস, কাস, জীর্জরঃ সংগ্রহ-গ্রহণী, 
ূচ্ছা, বমি, অরুচি এবং দুষিতজলজনিত বিকারসমূহ বিনষ্ট হয়। এই ওষধে | 
তাম্রের পরিবর্তে সোহাগাঁর খই, এবং সৌহাগাঁর পরিবর্তে দত্তীমূল ব্যবহারের 

উপদেশ রসেন্্রসারসংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়। ৃ 

ছি চট, 
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পাওুসুদন রস | - পারদ, গন্ধক+ তাত্র। জায়ফল ও গুগ্গুলু-_ প্রত্যেক 

দ্রব্য সমভাগ, একত্র ঘ্বতের সহিত মর্দন করিয়া, গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। 

উপযুক্ত মাত্রায় এই গুঁষধ সেবন করিলে, পাও শোঁথ নিবারিত হয় । ইহা সেবন- 

(কালে শীতলজল ও অস্মদ্রব্য পাঁনাহারে ব্যবহার করিবে না। | 

পুনর্ন বাদি মণ্ডুর __শোধিত মণ্ডুর ৫ পাঁচপল, পাকার্থ গোমুত্র /৫ 
পাঁচসের, এবং আসন্নপাকে__পুনর্ন বাঁ, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুপ, মরিচ, বিড়ঙ্ 

দেবার, চিতাঁমুল, কুড়, ব্রিফলা, হবিদ্রা, দাঁরুহরি দ্রা, দস্তীমূল, চই, ইন্দ্রবব, কটুকী, 

| পিপুলমূল ও মুতা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একঠ্োলা পবিমাণে গক্ষেপ | 

পিয়। আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাতা--চারিমাষ| পথ্যন্ত। ইহা সেবন করিলে, 

পাও, কামলা, শোথ, উদব্র, অর্শঃ, গুল প্রভৃতি অনেক রোগ প্রশমিত হয়। 

বজ্বটক মণ্ডুর | শোধিত মও্রচুর্ণ ৬ ছয়পল, ইহাঁৰ ৮ আট- 

গুণ অর্থাৎ /৬ ছয়সের গোমুত্রের সহিত পাঁক করিয়া, ঘনীভূত হইলে, পঞ্চ- 
কোলঃ মরিচ, পেবদাঁকঃ ত্রিক্চলা, বিডগ্গ ও মুতা, হ্হাদের প্রত্যেকের 

২ দুইতোলা পরিঘিত চূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। এই ওষধ ঘোলের সহিত 

উপযুক্-মী ত্রায় সেবন করিয়া, অন্নাদির সহিতও ঘোঁল খাইতে হইবে। পা! 
 প্রাহা, উদর, গ্রহণী, অর্শঃ, ক্রিমি, অগ্রিধান্দয, অরুচি, উকস্তম্ত ও কগবোগে এই 

ওধধ বিশেষ উপকারক | 

পঞ্ধাম্বতলৌহমঞ্ডুর |__ পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, ভাত, গ্রিকটু, 

জ্রিফলা সুতা, বিড়র্স, টিতামূল, চিরাতা, পেব্দারু, হরিদ্রা, দাঁকহরিদ্রা, কুড়, 

ৰ বমানা, জীরা, রুষ্চজীরা) শঠী, ধনে ও চই, ইহাদের প্রত্যেকের চুর্ন এক এক- 

| ভাগ, চু্ণসমষ্টির অর্ধেক মণ্ডুরচর্ণ (বৃদ্ধবৈগ্ভগণ চূর্ণসমষ্টির সমান মণ্ড্র ব্যবহার 
করিয়া থাকেন ১ মখুরের ৪ চারিগুণ গোশুত্র, এবং মণ্ডুরের ৮ আটগুণ পুর্ন 

বার কাথ লইয়া, প্রথমতঃ গোমুত্র ও পুনর্নবার ক।থের সহিত মণ্ডুর পাঁক করিবে, 

এবং উপযুক্ত ঘন হইলে, অন্তান্ত সমুদায় চুর্ণদ্রব্য তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে । শীতল 

হইলে, তাহার সহিত ১ একপল (৮ আট তোলা) মধু মিশ্রিত করিবে। এই 
| গষধ কুলেখাঁড়ার রদের সহিত উপযুক্তমাত্রার সেবন করিলে, পাও, কামলা, 

শোথ, গ্রহণী, ভীর্ণজ্ঞর, যকৃৎ্, প্রীহা) গুল্স, উদর, শ্বাস, কাস ও গ্রতিশ্টায় প্রভৃতি 

নিবারিত হয়। ইহা! অগ্নিমান্দানাশক, এবং কাস্তি-পুষ্টিজনক | 

ও রী. 

শশা পিপাাশীশ্পীশীশ্পীটাঁ শশী শা পিস পদ পপি শা পা পিসি ৯৯ 

সপ সপ 

ৃ 
ূ 
র 

সি শাশ পিপাসা পা 
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৯ টি 
ূ পা্ড ও কামলা । ৪৬৩ ৬ 

ূ ন্র্যেষণাদি মণ্ডর র।_ত্রিকটু, ত্রিফল1, মুতা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, 

ূ দারুহরিদ্রা, দাঁকচিনি, ব্বর্ণমাশিক, পিপুলমূল ও দেবদার,- ইহাদের প্রত্যেক 

ৃ দ্রব্যের চূর্ণ ২ ছুইপল, চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর, এবং মণ্ডুরের ৮ আটগুণ গোমূত্ 
৷ লইয়া, প্রথমতঃ গোমূত্রের সহিত মণ্ডর পাক করিবে, এবং ঘনীভূত হইলে চুর্ণ- 
৷ সমূহ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। অগ্রিবলান্ুসারে উপদুক্ত-নত্রায় ইহা ঘোলে 

৷ সহিত সেবন করিলে, পা, কামলা, শোঁখ, গ্রীহা, অণঃ, অগ্নিমান্দা, নে, কুষ্ঠ, | 
ৃ উরুত্তম্ত ও কফ্ষবিকার বিনষ্ট হয়। ূ 

ৃ দ্বিতীয় ভ্র্যবণাদি মও্ডর ।-- মণ্ডর, ভ্রিকটু, চিতামুল, ত্রিফলা, দাক- 

হবিদ্রা, দেওদার, বিড়ঙ্গ ও মুতা, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া, প্রথমতঃ ৮ 

| আট গুণ গোমৃত্রের সহিত মণ্ডুর পাঁক করিরা, পাঁকশেবে তাহাতে ত্রিকটু প্রভৃতি 

ৃ চূর্ণ 'প্রক্ষেপ দিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। প্রাতঃকাঁলে এই ওঁধধ সেবনের 

। পণে ুষধ জীর্ণ হঈলে, অন্নাদির সহি৩ ঘোল পান করিবে । ইহাদারাও পূর্বেবীক্ত 

| সমপ্ত উপকার পাওয়া যায়। 
আমল কযবলেহ ।--আদলকীর রদ ৬৪ চৌধট্টিসের ও চিনি /৬ ০ 

। সওরা ছনমের, একত্র মিশ্রিত করিয়া মুদু-অগ্রিতে পাক করিবে । পাককালে 

পিপুলচুর্ণ /২ ডুইসের, যষ্টিমধুচুর্ণ ২ দুহছগলঃ পেষিহ দ্রাক্ষী /২ ছুইসের, শু ঠচু্ণ 

২ দু£পল ও বংশলোচন ২ ছুইপণ, তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। উপযুক্ত ঘন হইলে 
৷ নামাইবে, এবং গাতুল ইহলে তাহার সহিত /২ ছইসের মধু নিশ্রিত কণিবে। 
। অগ্রিধলান্গসারে ॥০ অদ্দিতোলা হ£তে ২ দুইতোল! পথ্যন্ত মাত্রায় এই গঁধধ লেহন 

করিলে, পা, কাঁমলা ও হলীমক রোগ বিনষ্ট হয়। 

ধাত্র্যরিষ্ট ।--২০০০ ছুই সহশ্রটা আমলকী থেতো করিয়া, তাহার 

রস গ্রহণ করিবে, এবং সেই রসের সহিত তাহার ৮ আটভাগ মধু; /৬।০ সওয়া 

ছয়সের চিনি ও %* একপোয়া পিপুলচুর্ণ মিশ্রিত করিয়া, ঘ্বৃতভাধিত কলমে 

মুখ বন্ধ করিয়া, ১৫ পনের দিবস রাখিয়! দিবে। তৎপবে ছাকিয়া, উপযুক্ত- 

মাত্রায় এই ওঁষধ সেবন করিলে, পাঁওু, কামলা, কাস, শ্বাস, হি্কা, অরুচি, বিষম- 

জর হৃপ্রোগ ও বাতরক্ত প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

দর্ববা্য ঘ্ৃত।-_দ্বত /8 চারিসের, ছুগ্ধ ১৬ যোৌলসের, পাঁকার্থ জল 
৬৪ চৌষটিসের, এবং কক্কার্থ মূর্বধামূল, কট্কী, হরিদ্রা, ছুরালভ1, পিপুল, ধর্ত- 
৬ রে 
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চন্দন, ক্ষেৎপাঁপড়া, বলাঁড়ুমুর, ইন্দ্রযব, চিরাতা, পটোলপঞ্র, মুত, দারুহরিদ্রা, 
এইকয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটা ২ দুইতোলা। যথাঁবিধি পাঁক করিয়া, এই দ্বৃত। 

উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাঁছার| পাও, জবর, শোথ, অর্শ:, রক্তপিক্ত 

ও বিশ্ফোট প্রভৃতি পীঙার উপশম হয়। 

 দ্রাক্ষাঘত |-_পুরাতন-ঘ্বত /৪ চারিসের, বস্ধার্থ দ্রাক্ষা /১ একসের, | 
ও পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, উপধুক্তমাত্রায় 

সেবন করিলে, পাও, কামল!, গুল, উদর, জ্বর ও মেহরোগ প্রশমিত হয়। ৃ 

হারদ্রান্যঘুত |---মাহ্ষদ্বত /৪ চারিসের, ছুপ্ধ ১৬ ষোঁলসের, পাকার্থ | 

জল ৬৪ চৌবটিসের, এবং বন্ধার্থ হরিদ্রা, ভ্রিফলা। নিমছাল, বেড়েলা ও ষ্টিমধু-_ 

মিলিত /১ একসের, বথাবিধি পাঁক করিবে । মাত্রা 0০ অদ্ধতোলা । এই দ্বৃত 

পান করিলে, কাঁমলারোগ নষ্ট হয়। ূ 

ব্যোষাদ্যঘ্বত |-__ত্রিকটু, বেলছাল, হরিষ্রা» দাঁরুহরিদ্রা, ত্রিফলাঁ শ্বেত- ূ 

পুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, মুতা, লৌহচূর্ণ, আক্নাদী, বিড়ঙ্গ, দেব্দারু, বিছাটি ও 
বাসুনহাটা, এইসসুদাঁর কক্দ্রব্য মিলিত /১ একসের, দ্বৃত ,'৪ চারিসের, দুগ্ধ ১৬ : 
ষোলনের ও পাকার্থ জল ৬৪ চৌষটিসের ; যথাবিধি পাক করিবে । এহ দ্বত 

পাঁন করিলে, মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাঁওরোগ প্রশমিত হয়। 

পুনর্নবাঁতৈল ।-_তিলতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ-_শ্বেতপুনর্নবা ১২০ 
সাঁড়েবারসের, জল ৬৪ চৌধাসের, শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কক্ধার্থ ব্রিকটু, 

জিফলা, কীকৃড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্ফল, শঠী, দাক্হরিদ্রা, প্রিয়, দেবদারু, রেণুক, 

কুড়, পুনর্নবার মূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, দারুচিনি, পর্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, 
নাগেশ্বর,-প্রতোকটা ২ ছুইতোল1 পরিমাণে লইয়া যথাবিধানে পাক করিবে। 

এই তৈল সর্বাঙ্গে মর্দন করিলে, পাও, কামলা; হুলীমক ও জীর্ণজর প্রভৃতি 

প্রশমিত হয়। 

--াপাশীশীশ শা পিপি পদ 

লি পিস পিসি 

৯২১১৩ 

এ পপ পপ শী পিশা শশা শী টি শি শিশীশাশীশি পি টিপি নীশিট 



? ঙ রক্তপিত্ । নি৬৫ 

রক্তপিত্ত। 
ূ 

ৃ হীবেরাদি কাথ ।--বালা,ঃ নীলোৎপল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, 

( গুলঞ্চ, বেণামুল ও তেউড়ী, ইহাদের কাথে চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান 
করিলে, রক্তৃপিন্ত শীঘ্র প্রশমিত হয়, এবং তৃষ্ণা, দ্বাহ ও জর প্রভৃতি নিবারিত 

হইয়া! থাঁকে। 

অটরূষকারদ্ি কথ |-বাসকমূলের ছাল, কিসমিস ও হরীতকী, 

ইহাদের কাথ, চিনি ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস, 

ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় । 

ধান্যকাদি হিম |- _ধনে, আমলকী, বাসকছাঁল, কিসমিস্ 'ও ক্ষেত 

পাঁপড়া, ইহাদের শীতকষাঁয় প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, রক্তপিত্ত, শোষ, জবর, 

দহ ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। 

উশীরাদি চর্ণ |--বেণামূল, তগরপাছুকা, শুঠ, কক্কোল, রক্তচন্দন, 
শ্বেতচন্দন, লবঙ্গ, পিপুলমুলঃ পিপুলঃ বড়এলাইচঃ নাগ্রেশ্বর, মুতা? হষ্টিমধুঃ 

কপূর, বংশলোচন ও তেজপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ সর্বসমঞ্তির 

সমান কুষ্চ-অগুরুচূর্ণ এবং পমুদায়ের ৮ আটগুণ চিনি মিশ্রিত করিয়!, 
উপধুক্তমাত্রায়্ সেবন করিলে, রক্তবমন, সন্তাপ ও দহ নিবারিত হয়। 

এলাদিগুড়িকা | বড় এলাইচ ১ একতোলা, তেজপত্র ১ এক- 

তোঁল।, দারুচিনি ১ একতোলা, পিপুল ৪ চাবিতোল1) এবং চিনি, যষ্টিমধু, পিগু- 

থেজুর ও কিসমিদ্,_ প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা, এই সমুদায় দ্রব্য মধুর 

সহিত মিশ্রিত করিয়া, ২ ছুইতোলা প্রথাণ গুড়িকা করিবে। দোষের বলাবল 

বিবেচন! করিয়, উপযুক্ত মীত্রায় ইহা সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, 
বমি, মুচ্ছা, রক্তবমন ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উপশমিত হর। 

কুক্মাগুখণ্ড ।-_বন্তরশি্পীড়িত ও রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শোষিত পুরাতন- 

কুম্াগু-শস্ত ১০০ একশত পল (সাঁড়ে রসের ), /৪ চারিসের '্বতে ভাজিঙ্৷ 

মপুবর্ণ হইলে, সেই কুম্াগ-শহ্য, এবং কুম্মাগু-জল ১৬ যোলসের ও চিনি ১২০ 

সাঁড়েবার সের একত্র পাঁ করিবে। পাঁক গিদ্ধ হইলে, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত 

দরব্যসমূহের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল 

০৮ ১০৮৮ এপ পপ পেপসি শালী টা শশী িটিশীশ্ীোপীপি পাপী ীপ্াীশীপীীশ্টাা পা শশী টি শীশীীশীী 
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রস ৪৬৬ কবিরাজি-শিক্ষা। সব 

হইলে, তাহার সহিত /২ ছুইসের মধু মিশ্রিত করিয়া দ্বৃতভাণ্ডে রাখিবে। ৰ 

প্রক্ষেপদ্রব্য ষথা-_-পিপুল, শুঠ ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইপল, 

এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্রঃ মরিচ ও ধনে, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ 

চারিতোল! ॥। মাত্র-১ একতোলা হইতে ২ ছুইতোলা পর্য্যন্ত । অগ্নি ও বল 

হিবেচনা করিয়া মীত্রা ব্যবস্থা করিবে । ছাগছুগ্ধীর্দির সহিত ইহ! সেবন করিলে, 

রক্তুপিত্তাদি রোগে বিশেষ উপকার হয়। ইহা বুদ্ত, পুষ্টিকর, বলগ্রদ ও 

স্বরদোষনিবারক। এই ওষধ সেবনে রক্তপিত্ব ও ক্ষয় প্রভৃতি নানাব্ধি রোগ 

প্রশমিত হয়। 

খণ্ডকুল্সাগডাবলেহ ।--২৫ পচিশসের জলে ১২।০ সাড়েবার সের পুরা- 

তন-কুম্মাণ্ডের শীদ সিন্ধ করিয়া, অর্দাংশ অবশেষ থাঁকিতে ছ'কিয়! লইবে, এবং 

পূর্বোক্ত ১৬ ষোলসের কুম্মাও-জলের পরিবর্তে এই জলঘার! কুম্মাণখওড 

পাঁক করিলে, তাহা “খগুকুম্মাগ্ডাবলেহ” নামে অভিহিত হইয়! থাকে । 

বুহৎ কুক্মাপ্ডাবলেহ ।--১২।৭ সাড়েবার মের পুরাতন-কুম্মাণ্ডের 

শাস, /৪ চারিসের গব্যদ্বতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে সেই কুম্মাগুশস্ত, এবং 

গোছুগ্ধ ১২॥০ সাড়েবার সের, চিনি ১৮৪০ পৌনে উনিশসের, নারিকেল /॥০ 

অর্ধসের, পিয়ালফলের মজ্জা ২ ছুই পল ও তিথুরী ১ এক পল, একত্র মৃদু অগ্নি- 

জালে পাক করিবে । লেহবৎ ঘন হইলে, অগ্নিজাল হইতে নামাইয়া, তাহাতে 

শুল্ফাচুর্ণ ২ দুই তোলা; যবক্ষার, যমাঁনী, গোক্ষুর-বীজ, কুলেখাড়ার বীজ, 

হরীতকী, আলকুশীর বীজ ও দারচনি,_ প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা ; ধনে, 

পিপুল, মুভা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলীঃ গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শঠী, 
জায়ফল, লবঙ্গ, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেৎপাঁপড়া,__-প্রত্যেক 

দ্রব্যের চূর্ণ আটতোল!) রক্তচন্দন, শুঠ, আ*লকী ও কেশুর,__প্রত্যেক 

দ্রব্য ১০ দশ তোল!» এবং বেণামূল, সোমরাঁজী ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ : 

ষোকতোলা,_-এইসমন্ত দ্রব্য গুক্ষেপ দিবে ) এবং তৎসমুদায় আলোড়িত করিয়| 
মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে তাহার সহিত /২ দুই সের মধু মিশাইয়৷ লইবে। 
অগ্নিবলাছসারে উপযুক্তমাত্রার এই ওঁষধধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, শ্বক্তার্শ: 

রক্তপ্রদর, পাও, কামলা, অরুচি, বমি, দাহ, তৃষণ, শীতপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, উপদঘংশ, 
ও বিসর্প প্রভৃতি পীড়া প্রণমিত হয়। ইহ পুষ্টিকারক এবং গুক্রবর্ধক। 

টা 

০০ এপি জপ পা পপ পপ পপ রর. চপ টা এ সস 
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রক্তপিত্ত। ৪৬৭ তর 

বাসাখণ্ড |--_বানকমুলের ছাল ১২॥* সাড়েবার সের, ৮ আট গুণ অর্থাৎ 
২1০ আড়াই মণ জলের সহিত পাক করিয়া, ২৫ পঁচিশসের জল অবশিষ্ট 
থাকিতে ছাঁকিয়! লইবে। সেই কাথের সহিত চিনি ১২০ সাড়েবার 

মের ও হরীতকীচুর্ণ ৮ আট সের মিশ্রিত করিয়া, অগ্নিজ্ালে পাক করিবে। 

পাঁকশেষে তাহাতে পিপুলের চূর্ণ ২ ছুই পল, এবং বড়-এলাঁচ, তেজপত্র, 

দারুচিনি ও নাগেশ্বর» প্রত্যেকের এক এক পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। 

তল হইলে, তাহার সহিত /১ এক সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই 
ওঁষধ উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, রক্তুপিত্ব। শ্বাস, কাপ ও রাঁজযক্া রোঁগ 

নিবারিত হইয়া থাকে । 

বাসাকুগ্মাণ্ডখণ্ড |__বামক মূলের ছাল ৬৪ চৌধষটি পল, পাকার্থ জল 
৬৪ চৌষটিসের,_-শেষ ১৬ ষোঁলসের 7 এবং কুম্মাওশস্ত ৫০ পঞ্চাশ পল, /৪ চারি 

সের ঘ্বতে ভাঁজিয়া লইবে; পরে ১০০ একশত পল চিনি, এবং পূর্বোক্ত বানকের 

রাখ ও কুম্মগু-শন্ত, এই তিনটা দ্রব্য একত্র পাঁক করিয়া, উপযুক্তসময়ে মুত, 
আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, দাকুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের 

প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোলা; এলবালুক, শুঠ, ধনে ও মরিচ, প্রত্যেক জ্রবা 
১ একপল, এবং ৪ চারিপল পিপুল নিক্ষেপ করিয়া) উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়। 

নামাইবে। শ্বীভল হইলে, তাঁহার সহিত /১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া 

বাথিবে। মাত্রা ॥০ অর্ধতোলা | ইহ সেধন করিলে, কাস, শ্বান, ক্ষয়, হিন্ক।, 

বক্তপিত্ত) হলীমক, হপ্রোগ, অস্পপিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়। 

অর্কেশ্বর-রস ।__জারিত তাত্র, বঙ্গ, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই কয়েকটা 

দ্রব সমভাগে লইয়!) তাহাতে ২১ একুশবার গুলঞ্চের রসের ভাবনা দিয়া, ২১ 

একুশবার পুটপাক করিবে ; অর্থাৎ এক একবার ভাবনার পরে এক একবার 

পুটপাক করিতে হইবে। ততৎপরে ইহা বাসক ও ভূমিকুম্মাণ্ডের রসের সহিত 

) চাঁরিরতি পরিমাঁণে সেবন করিলে, স্মদাক্ূণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। 

রঘাম্ৃত রম ।--পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাগ, এবং স্বর্ণমাক্ষিক, 

শলাঁজতু, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কিস্মিস্, মটলফুল» ধনে, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব। 
ইফুল, নিমপাতা ও যষ্টিমধু$ এই কয়েকটা দ্রব্যের প্রত্যেকটী এক একভাগ, 

ঃপযুক্পরিমিত মধু ও চিনির সহিত মর্দন করিবে। অগ্নিবল অন্ুমারে উপযুক্ত 

নি 6 
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৪৬১ কবিরাজি-শিক্ষা । 

হইলে, তাহার সহিত /২ ছুইসের মধু মিশ্রিত করিয়া স্বৃতভাণ্ডে রাখিবে। 
প্রক্ষেগদ্রব্য ষথা-__পিপুল, শুঠ ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইপল, 

এবং দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্রঃ মরিচ ও ধনে, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ও 

চারিভোলা । মাত্র-১ একতোলা হইতে ২ ছুইতোলা পর্য্যস্ত। অগ্নিও বল 

বিবেচনা! করিয়া মা! ব্যবস্থা করিবে । ছাগছুপ্ধাদির সহিত ইহ! সেবন করিলে, 

রক্তুপিত্তাদি রোগে বিশেষ উপকার হয্ন। ইহ বুষ্য, পুষ্টিকর, বলপ্রদ ও 

স্বরদোষনিবারক। এই ওষধ সেবনে বক্তপিত্ত ও ন্গয় প্রভৃতি নানাত্ধি রোগ 

প্রশমিত হয়। 

খগুকুম্মাগাবলেহ ।--২৫ পঁচিশসের জলে ১২॥০ সাড়েবার সের পুরা-। 

তন-কুম্াণ্ডের শান সিদ্ধ করিয়া, অর্দাংশ অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়। লইবে, এবং 

পূর্বোক্ত ১৬ ষোলসের কুম্মাও-জলের পরিবর্তে এই জলদ্বারা কুম্মাগথগ্ড 

পাঁক করিলে, তাহা “থগুকুম্মাণ্ডাবলেহ” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

বৃহৎ কুক্মাপ্ডাবলেহ ।--১২॥৭ সাড়েবার সের পুরাতিন-কুম্মাণ্ডের 

শাস, /৪ চারিসের গব্যঘ্বতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে সেই কুম্মাগ্ুশস্, এবং 
গোছুপ্ধ ১২॥* সাড়েবার সের, চিনি ১৮৪০ পৌনে উনিশসের, নারিকেল /॥০ 

অদ্ধসের, পিরালফলের মজ্জা ২ ছুই পল ও তিখুরী ১ এক পল, একত্র মৃদু অগ্নি 

জালে পাক করিবে । লেহবৎ ঘন হইলে, অগ্রিজাল হইতে নামাইয়া, তাহাতে 

শুল্ফাচুর্ণ ২ দুই তোলা) যবক্ষার, যমাঁনী, গোক্ষুর-বীজ, কুলেখাড়ার বীজ, 

হরীতকী, আলকুশীর বীজ ও দারুচিনি, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোল! ; ধনে, 

পিপুল, মুভ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমুলী; গোরক্ষচাকুলে, বালা, তেজপত্র, শঠী, 

জায়ফল, লবঙ্গ, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, পানিফল ও ক্ষেৎপাপড়া, প্রত্যেক 

দ্রব্যের চূর্ণ আটতোল!; রক্তচন্দন, শুঠ, আ*লকী ও কেশুর,_ প্রত্যেক 

দ্রব্য ১০ দশ তোঁল1, এবং বেণামূল, মোমরালী ও মরিচ,--প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ 

যোলতোলা,-এইসমস্ত দ্রব্য গুক্ষেপ দিবে; এবং তৎসমুদায় আলোড়িত করিয়া 

মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে তাহার সহিত /২ ছুই সের মধু মিশাইয়া লইবে। 
অগ্নিবলান্ুসারে উপযুক্তমাত্রার এই ওধধ সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, ন্বক্তার্শঃ 

রক্তপ্রদর, পাও, কামলা, অকুচি, বমি, দাহ, তৃষ্ণা, শীতপিত্ত, অগ্মিমান্দ্;ঃ উপদংশ, 

ও বিসর্প প্রভৃতি পীড়৷ প্রশমিত হয়। ইহ! পু্টিকারক এবং গুক্রবর্ধক। 

রাস ্যরোনর পবা রপ রন 

ররর. --ও+- রাস উজ 
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রী রক্তপিত্ত।' ৪৬৭ নী 

| বাসাথণ্ড |--বাসকমূলের ছাল ১২॥* সাড়েবার সের, ৮ আট গুণ অর্থাৎ র 

। ২০ আড়াই মণ জলের সহিত পাক করিয়া, ২৫ পঁচিশসের জল অবশিষ্ট 

' থাকিতে ছাঁকিয়। লইবে। সেই কাথের সহিত চিনি ১২০ সাঁড়েবার 

সের ও হরীতকীচুর্ণ ৮ আট সের মিশ্রিত করিয়া, অগ্রিজ্ালে পাক করিবে। 

| পাঁকশেষে তাহাতে পিপুলের চূর্ণ ২ ছুই পল, এবং বড়-এলাচ, তেঅপত্র, 

দারুচিনি ও নাগেশ্বর প্রত্যেকের এক এক পল চূর্ণ গ্রক্ষেপ দিবে। 

শতল হইলে, তাঁহার সহিত /১ এক সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই 

ওষধ উপধুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাপ ও রাজবক্ষা রোগ 

নিবারিত হইয়া থাকে । 

বাসাকুত্মাগুখণ্ড |__-বাসক মূলের ছাল ৬৪ চৌষটি পল, পাকার্থ জগ 
৬৪ চৌধটিসের,_-শেষ ১৬ যোঁলসের ) এবং কুম্মাগুশস্ত ৫০ পঞ্চাশ পল, /৪ চাঁরি 

সের ঘ্বতে ভাঁজিয়। লইবে ; পরে ১০০ একশত পল চিনি, এবং পূর্বোক্ত বাকের 

ক্কাথ ও কুম্ম(গু-শম্ত, এই তিনটা দ্রব্য একত্র পাক করিয়া উপযুক্তসময়ে মুতা, 
আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাণের 

প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোলা; এলবালুক, শুঠ, ধনে ও মরিচ, প্রত্যেক ত্রবা 

১ একপল, এবং ৪ চাঁরিপল পিপুল নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়।! 

নামাইবে। শীতল হইলে, তাঁহার সহিত /১ একসের মধু মিশ্রিত করিয়া 

রাঁথিবে। মাত্রা ॥০ অর্ধতোলা । ইহ! সেখন করিলে, কাপ, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা, 

রক্তপিত্ত) হলীমক, হাদ্রোগ, অন্পপিত্ত ও পীনসরোগ প্রশমিত হয়। 

অর্কেশ্বর-রল ।__জারিত তার, বঙ্গ, অন্র ও স্বর্মাক্ষিক, এই কয়েকটা 

দ্রব্য সমভাগে লইয়।, তাছ'তে ২১ একুশবার গুলঞ্চের রসের ভাবনা দিয়া, ২১ 

একুশবার পুটপাক করিবে? অর্থাৎ এক একবার ভাবনার পরে এক একবার 

পুটপাঁক করিতে হইবে। তৎপরে ইহা বাসক ও ভূমিকুম্মাণ্ডের রসের সহিত 

৪ চাঁরিরতি পরিমাণে সেবন করিলে, সুদাকণ রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। 

রস্া্ৃত রস ।-_পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ দুইভাগ, এবং স্বর্মাক্ষিক, 

শিলাজতু, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কিম্মিন্, মষ্টলফুল, ধনে, কুড় চ্ছাল, ইন্দ্রষব, 
ধাইফুল, নিমপাতা ও যষ্টিমধু$ এই কয়েকটা দ্রবোর প্রত্যেকটা এক একভাগ, 

উপযুক্তপরিমিত মধু ও চিনির সহিত মর্দন করিবে। অগ্নিবল অনুসারে উপযুক্ত 

টনি 

০ পপ নসপপপ্স্পপাসস 

: চিনির িিরিরির . 



টি 

মাজ্সায়, ধারোঞ্চ ঢুদ্ধের সহিত এই ওঁষধ সেবন করিলে, রক্তপ্েত, অগ্পপিত্তবিকৃতি 

ও জর প্রভৃতি নিবারিত হয়। । 

স্বধানিধি রস।- পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও জেঃীহভন্ম, ইহাদের 

প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগ, একত্র জ্রিফলার কাথের সহিত মর্দন ,ফেরিবে। শুষ্ক 

হইলে মুষামধ্যস্থ করিয়া, ভূধরযস্ত্রে পাক করিবে। ১ একরতি মাহ, শাঁয় এই ওষধ 
ব্রিফলার ক্কাঁথের সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্তের শাস্তি হইয়1 থাঁাঁক । ইহা 

সেবন কালে, লৌহপাত্রে গোছুদ্ধ পাঁক করিয়া, সেই উঞ্ণ ছুপ্ধ রাত্রিকাণ -ল পান 

করা আবশ্তুক ৷ বা- 

রক্তপিতীন্তক রস ।___জারিত অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, রসতাঁলক|' 
ও গন্ধক, এইসমুদায় দ্রবা সমভাগ, যষ্ইিমধু, দ্রাক্গা ও গুলঞ্চের রসের সহিত ১ 
এক দিবস মর্দন করিয়া,--১ এক মাঁষ। পরিমাণে সেই মর্দিত পদার্থ, চিনি ও 

মধুৰ সহিত সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, জর ও দাঁহ প্রভৃতি নানাঁরোগ নিবারিত 

হয়। (পারা, গন্ধক, হরিতাল ও দারমুজ-বিষ একক্র মর্দন করিয়া বালুকাধন্ত্রে 
৪ চারিপ্রহর পাক করিলে, যে গীতাভ পদার্থ জন্মে, তাহাকে রসতালক কহে ।) 

কপর্দক-রস 1--শোধিত পারদ অথব! রসসিন্দুর, কার্প সফুলের রসের 
সহিত একদিন মর্দন করিষ্পা কড়ির মধ্যে পূরণ করিবে, এবং সেই কড়ি মুযামধাস্থ 

করিয়া ভাঁগমধ্যে পাক করিবে। পাঁকশেষে দেই কড়ি বাছির করিয়া চূর্ণ 

করিবে, এবং ও।হাঁর সহিত দ্বিগুণপরিমিত মরিচচুর্ন মিশ্রিত করিবে। একরতি 

মাত্রায় এই ধধ ঘ্বৃতের সহিত অথবা যজ্জডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে, 
বুক্তপিন্ত নিবারিত হয়। 

খণ্ডকাগ্যলোৌহ ।॥-_শতমূলী, গুলঞ্চ, বাঁদকমূলের ছাল, মুশ্তডিরী, 

বেড়েলা, তালমূলী, থদিরকাঞ্, ভ্রিফলার ত্বক, বাঁমুনহাটী ও কুড়, প্রত্যেক দ্রব্য 

৫ পাঁচপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌধষ্টিসের,_শেষ /৮ আট সের। এই কাথের 

সহিত মনঃশিল। অথব। স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত জারিত কান্তলৌহ ১২ বারপল, চিনি 
১৬ ষোলপল ও ঘ্ৃত ১৬ ষে'লপল মিলিত করিয়া, তাঁঅপাজ্রে গুড়পাঞ্চ-বিধানাজ- 

সাঁরে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, বংশলোচন, শিলাজতু, দারুচিনি, কীকৃড়া- 

শৃ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল; শু ঠ ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এবং 

ূ ত্রিফল1, ধনে, তেজপত্র, মরিচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চাঁরিতোলা | 

৮, রি 

রঙ 
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| পারমাণে তাহাতে 'মাশ্রত কারবে। শতল হুহখে /২ হ২১/% দধু ৩/।স 4০২৬ | 

মিশাইয়! লইতে হইবে । %* ছুই আনা হইতে ।০ চারি আন! পর্যন্ত মাত্রায় 
দুপ্ধের সহিত ইহ1 সেবন করিলে, ছুনিবাঁর রক্তবমন, রক্তম।ব এবং অন্নপিত্ত, 
শূল, বাতরক্ত, প্রমেহ, শোথ, পাও, ক্ষয়, কাঁস ও বমি প্রভৃতি পীঙ়ার উপশম 

হয়। ইহা পুষ্টিকারক, বলবর্ধক, কাস্তিপ্রদ, গ্রীতিকারক এবং চক্ষুর হিতকর। 
সমশর্করলৌহ ।-__লৌহভম্ম ১ একভাগ, গোছগ্ধ ৪ চারিভাগ, গব্যস্বত 

২ ছুইভাগ ও চিনি ১ একভাগ, একত্র যথাবিধি তাত্রপাত্রে পাক করিয়া, উপযৃক্ত 

সময়ে তাহাতে বিড়ঙচূর্ণ ₹ সিকি ভাগ প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে একতাগ 
মধু তাঁহার সহিত মিশ্রিত করিয়। ত্বৃতভাঁগ্ডে রাখিবে। উপযুক্তমাত্রার এই ওঁষধ 
সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, অল্পপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয় প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহা 

কাস্তিকাঁরক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্ধক। সহাঁনুসারে ক্রমশঃ 'এই ওধধের মাঁজ- 

বৃদ্ধি প্রয়োজনীয় । 

শর্করাগ্ঠ লৌহ |-__চিনি, কৃষ্ণতিল, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ব্রিমদ 
( চিতামুল, মৃত ও বিড়ঙ্গ ), প্রত্যেক সমভাগ এবং সমুদাঁম়ের সমান লৌহ্ভম্ম 
একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপধুক্তপরিমাণে সেবন করিলে, রক্তপিত্ত ও অস্রপিত্ত 

বিনষ্ট হয়। 

শতমুল্যাদ লৌহ | _শতমূলা, চিনি, ধনে, নাঁগকেশর, রক্তচন্দন, 

ব্রিকটু, ত্রিফল|, ত্রিমদ ও কুষ্ণতিল,__প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ এবং সর্বব- 
, সমষ্টির সমান লৌহভম্ম একত্র মিশ্রিত করিবে । উপযুক্ত পরিমাঁণে এই গুধধ 
সেবন করিলে, রক্তরপিত্ত, জর, দাহ, তৃষ্| ও বমি প্রভৃতির উপশম হইয়! থাকে । 

রক্তপিত্বান্তক লৌহ ।-_আমলকী, পিপুল ও চিনি, প্রত্যেক 
দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ধসমষ্রির সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত 
পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহা রক্তপিত্ত ও অশ্নপিত্তের নিবারণকারক । 

উশীরাসব ।-_বেণামূল, বলা, পন্মমধু১ গান্তারীছাল, নীলোৎপল, প্রিয়, 

পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, মত্রিষ্ঠা, দুরালভা, আকনাদী, চিরাতা, বটছালঃ বজডুমুর, শঠী, 

ক্ষেৎপাপৃড়ী, পুণ্তরীককাষ্ঠ, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, জামাল ও মোঁচরস, প্রত্যেক 

১ একপঁল, দ্রাক্ষা ২* কুড়িপল, ধাইফুল ১৬ যোলপল, চিনি ১২।* সাড়ে বার 

সের এবং মধু /৬।* সওয়া ছয় দের, এইসমত্ দ্রব্য একত্র ১২৮ একশত 
টি 46 
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উট 

আটাইশসের জলে ভিজাইবে এবং আবৃতপাত্রে ১ এক মাসকাঁল রাখিয়া, 

পরে সেই আপব ছাঁকিয়! লইবে। ভিজাইবাঁর পাত্রটী প্রথমতঃ জটামাংসী ও 

মরিচের ধৃপদ্বার। ধুপিত করিয়া লওয়! আবশ্তক। উপযুক্ত মাত্রার এই আঁসব 
সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, পা, অর্শঃ, প্রমেহ। শোথ, কৃমি ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের 

উপশম হইয়া থাকে। 
দুর্ববাদ্য ঘ্ৃত :--/9 চারিসের বক্তশালি-তওুল, ১৬ যোলসের জলের 

সহিত মর্দন করিয়! ছীকিয়! লইবে। সই জল ১৬ ষোলসের, ছাগত্ুপ্ধ ১৬ ষোল- 

সের এবং কঙ্কার্থ দুর্ববা, নীলশু দীফুলের কেশর, নঞ্তিষ্ট!, এলবালুক, চিনি, শ্বেত- 

চন্দন, বেণামুল। মুত1, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ট,_-প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা এবং 

/8 চারিসের ছাগ-ঘ্বত ; একত্র বথাবিধি পাক করিবে। রক্তবমনে এই ঘ্বৃত 

পান এবং নাঁসিকা হইতে রত্্জ্াব হইলে ইহার নন্বগ্রহণ, কর্ণ হইতে রক্ত- 

স্রাব হইলে ইহাদ্বারা কর্ণপূরণ, চক্ষু হইতে রক্তআব হইলে ইহাদ্বারা চক্ষু- 

পুরণ, লিঙ্গদ্বার বাঁ গুহ্দ্ধার হইতে রক্তুত্্রীবে ইহার পিচকারি ও লোমকৃপ হইতে 

রক্তশাব হইলে ইহাঁর অভ্যঙ্গ (গাত্রে মর্দন) দ্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা 
উৎকৃষ্ট রক্তরোধক। 

বাসাঘত 1-_-বাসকের শাখা, পত্র 'ও মূল,_ মিলিত /৮ আটসের, জল 
৬৪ চৌধষ্টসের, শেষ ১৬ ষৌলসের; কন্ধার্থ বাসকপুষ্প ৪ চাঁরিপল এবং দ্ৃত 

/8 চারিসের ষথাবিধি পাক করিবে । এই দ্বুত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত পা্ 

করিলে, রক্তপিত্তরোগ উপশমিত হয়। 

সপ্তপ্রস্থ ঘৃত।__শতমূলী, বালা, ভ্রাক্ষা, ভূমিকুম্াণ্, ইক্ষু ও আমলকী, 

ইহাদের প্রত্যেকের রস /৪ চারিসের ও দ্বৃত /৪ চারিসের, যথাবিধি পাক 

করিবে । পাঁকশেষে চতুর্থাংশ চিনি তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । ॥০ অর্- 

তোল! হইতে ২ দুইতোঁলা পর্য্যস্ত পরিমাণে ইহ! সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, উরঃ- 

ক্ষত, ক্ষয় ও পিত্শূল এুভৃতি রোগ বিন& হয়। এই দ্বত বল, শুক্র ও ওজঃ- 

পদার্থের বৃদ্ধিকারক। 

হ্বীবেরাগ্য তৈল ।-__তিলতৈল /৪ চাঁরিসের, লাক্ষার কীথ ১৬ যোল- 
সের, দগ্ধ /8 চারিসের, কঙ্ার্থ-_বালা, বেণামুল, লোধ, পদ্মকেখর, তেজপত্র, 

নাগেশ্বর) বেলশ্'$, নাগরমুতা, শঠী, রক্তচন্দন, আকনাদী, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, 

পপ স্্র্্পপপপস পা আপ এডপ্রপপপপ্-প ওপ্প--_.... 

পাপ 



ত্রিফলা, শুঠ, বহেড়াছাল, আমের আটী ও জামের আটীর হজ্জ! এবং রক্তোৎ- 

পলের মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা) একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, সেই 
তৈল মদ্দন করিলে, ত্রিবিধ রক্তুপিত্ত, কাদ, শ্বাস ও উরঃক্ষত রোগ প্রশমিত 

ৃ হয়; এবং বল, বর্ণ ও অগ্থির বুদ্ধি হয়। 

১ শান পি ০ রা 2 

8 পপ চপ 

বাসি এরর হু 

লবঙ্গাদি-ুর্ণ ।-_-লবন্দ কক্কোল, বেশার মুল খক্তচন্দন, তগরপাছুকা, 

নীলোৎপল,; জীব) ছোট-এলাচ, পিপুল+ অগুরু, দারুচিনি, নাগেশ্বর, শুঠ, জটা- 

। মাংসী, মুতা, অনন্তমূল, জার্ল ও বংশলোচন, ইহাদেব প্রত্যেকের চূর্ণ এক 

এক ভাঁগ এবং চিনি ৮ আটভাগ একত্র মিশিত করিয়া, উপধুক্ত মাত্রায় সেবন 

করিলে, বন্ধ শ্বান, কাস ও গ্রহ্ণী প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা রোচক, । 
অগ্নিদীপক, তৃপ্তিকর, ধল প্রদ, শুক্রজনক ও ত্রিপোষনাশক। 

শৃঙ্গযর্জুনাগ্য-চূর্ণ __-কাকড়াশূঙ্গী, অজ্জনের ছাল, অশ্বগন্ধা, গে|রক্ষ- 

চাকুলে, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চ, তাঁলীশপত্রঃ মরিচ, পিপুল, শুঠ, বংশলোচন, 

দারুচিনি, বড়-এলাইচ ও চিনি, এই সমুদাঁর দ্রব্য সমানভাগে একজ্র মিশ্রিত 

করিবে । /০ এক আন হইতে ।০ চারি আন! মাত্রায় এই ইউষধ মধু ও দ্বৃতের 

সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, যন্সরোগ প্রশমিত হয় । 

এলাদি-চুর্ণ |__বড়এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও লবন, ইহাদের 
প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, পিগুথেজ্ুর ২ ছুইভাগ এবং ভ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিপুল 

ও চিনি প্রত্যেকটা ৪ চাঁরিভাঁগ, ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, |০ চারি 

আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়রোগ নিবাঁরিত হয়। 

ত্রিকট্যাদি চূর্ণ ।-_ত্বিকটু, ত্রিফলা, বড়-এলাচ, ভাঁয়ফল ও লবঙ্গ,_ 
প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ এবং তৎসমুদায়ের সমান অর্থাৎ ৯ নয়ভাঁগ লৌহতন্র, | 

৮, 82:22-55 
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1 একজ্র মিশ্রিত করিয়া, অর্ধ আনা মাত্রার মধুর সহিত সেবন বদ্দিলে, শ্বাস, 

কাস, ক্ষয়, মেহ, পাও, জর, অগ্নিমান্দ্য, শোঁথ এবং গ্রহণী প্রভৃতি পীড়াঁর 
উপশম হয়। 

অশ্বগন্ধাদা চূর্ণ | _ অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, শতমুলী, দশমুল, শ্বেতবেড়েলা, 

গীতবেড়েলা, কুড় ও গোরক্ষচাঁকুলে, এইপমুদায় দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত; 

করিয়া) 1* চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ছছুর্ধের সহিত সেবন করিলে, ক্ষয়রোগ ূ 

নিবারিত হয় । এই ওষধ ব্যবহারকালে উষ্ডুপ্ধ ও মাংসরস গ্রভৃতি বলকারক 

পথ্য ব্যবস্থা করিবে। 

স্র্ণমাক্ষিকাদি চর্ণ ।__্বর্ণমাক্ষিক, লৌহতন্ম, শিলাজতু ও বিড়ৃঙ্ের 
চূর্ণ প্রতোক দ্রধ্য সমভাগ, একত্র মিশিত করিয়া, এক আন! মাত্রায়, ঘত ও 

মধুর সহিত সেবন করিলে, প্রবল বঙ্্ীরোগের উপশঘ হয়। 
কর্পুরাদ্য চু্ণ ।--ক্পূর, দারুচিনি, ককোল, জায়ফল ও জয়িত্রী_ 

প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একভাগ, লবঙ্গ ২ ছুইভাগ, জটামাংসী ৩ তিনভাগ, মবিচ ৪ 
চাঁরিভাগ, পিপুল ৫ পাঁচভাগ, শুঠ ৬ ছয়ভাঁগ, এবং সর্ধবসমষ্টির সমান চিনি একত্র ূ 

মিশ্রিত করিয়া, 1০ চারি আন! মাত্রাম্ম মেবন করাইবে। ইহাছ্ারা ক্ষয়, কাস, | 

শ্বাস, বক্ষোজাঙগা, স্বরভঙ্গ, পীনস, বমি ও করোগ নিঝারিত হয়। ওুঁষধদেষী 

ব্যক্তিগণকে ইহ! অন্পানের সহিত মিশ্রিত করিয়। সেবন করাইবে। | 

মিতোপলাঁদি লেহ দারুচিনি ৯ একভাগ, বড়-এলাইচ ২ চই-. 
ভাগ, পিপুল ৪ চাঁরিভাগ, বংশলোচন ৮ আটভাগ ও চিনি ১৬ ষোলভাগ, একজ্র 

মিশ্রিত করিয়া, ।* চারি আন! মাত্রায় ঘ্বত ও মধুর সহিত লেহন করিলে, অথবা 

চূর্ণ ছাগছুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, কর্ণশুল ও ক্ষয়াদি রোগ: 
প্রশমিত হয়। ইহ হস্ত-পদ-স্বদ্ধ দাহে এবং উদ্ধগ রক্তপিতে প্রশস্ত । ৃ 

রৃহুদ্বাাবলেহ |-_বাঁসকমূলের ছাঁল ১২০ সাড়েবার সের, জল ৬৪ : 

চৌষাট সের.--শেষ ১৬ সের, এনং চিনি ১২৪০ সাঁড়েবার সের; একত্র যথা- 

বিধি পাক করিবে। ঘনীভূত ভইলে, তাঁহাঁতে ভ্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্রঃ ! 
এলসাইচ, কটুফল, মুভ, কুড়, জীরা, কমলাগুড়ী, পিপুলঃ চই, বংশলোঁচন, কট্কী, ূ 
গজপিপ্ললী, তালীশপত্র ও ধনে প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোলা প্রঙ্গেপ দিবে। ! 

শীতল হইলে, তাহার সহিত /১ একলের মধু মিশ্রিত করিয়া! রাখিবে। মাত্রা-_ | 
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১ একতোল1। অন্থপান-_-উষ্চজল। ইহা! সেবন করিলে, রাজযক্মা, স্বর তঙ্গ, 
কাস ও অগ্রিমান্্যাদি রোগ নষ্ট হয়। 

দ্বিতীয় বৃহৎ বাসাবলেহ ।-_-বাঁসকমুলের ছাল ১২* সাড়েবারসের, 
৬৪ চৌষট্রিসের জলে পিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশেষ রাখিবে। পরে সেই 

ককাথে ১২০ সাড়েবারসের চিনি গুলিয়া, মৃদু অগ্রিজ্বালে পাক করিবে। ঘনীভূত 

হইলে, ত্রিকটু, এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি, কটুফল, মুতা, কুড়, কমলাগুড়ী, 
শ্বেতজীরা, রুষ্ণজীরা, তেউড়ি, পিপুলমূল, চই, কটুকী, হরীতকী, তালীশপত্র ও 

ধনে- ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চাঁরিতোলা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। 

শীতল হইলে /১ একসের মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অগ্মবলানুসারে 

॥০ অর্ধতোল৷ হইতে ২ দুইতো লা পর্য্স্ত মাত্রায় ইহা! প্রযোজ্য । ইহাদ্বারা রাজ- 

যক্ষা, রক্তপিত্, শ্বাস, কাস, বক্ষোবেদনা, পার্থববেদনা; জর, বমি ও অরুচি প্রভৃতি 

প্রশমিত হয়। 

তৃতীয় বুহুৎ বাঁসাবলেহ ।-বৃহতী ২৫ পঁচিশপল, কণ্টকারী ২৫ 
পচিশপল, বাঁসকমুলের ছাল ২৫ পঁচিশপল ও বামুনহাটী ২৫ পঁচিশপল, এইপমন্ত 

। দ্রব্য একজ্র ৬৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ (যাঁলসের অবশেষ রাঁখিবে। 

ূ পরে সেই ক্াথের সহিত ২ দছুইসের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনরায় পাক করিবে। 

। ঘনীভূত হইলে, অ্রভস্ম ১ একপল, পিপুলচুর্ণ ৪ চারিপল, এবং কুড়, তাঁলীশপত্র, 
| মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণ মুল, লবঙ্গ, নাগকেশর, দারুচিনি, বাঁমুনহাঁটী, 

। বালা ও মুতা১ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোল! তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। পরে 

ূ ০ এক পোয়া ঘ্বৃত মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত /॥০ অ্ধসের 

মধু মিশাইয় লইবে। পূর্বববৎ মাত্রায় এই ষধ দেবন করিলে, রাজযক্ষা, রক্ত- 
পিত্ত, পঞ্চবিধ কান, ক্ষয়, জর, প্রীহা, পার্থশূল, বক্ষোবেদন।, অল্নপিত্ত ও বমি 

প্রভৃতি নিবারিত হয়। বাঁলক বুধ ও যুবা সকলের পক্ষেই এই অবলেহ সমান 
উপকারক । 

চ্যবনপ্রাশ 1-_বেলছাল, গণিয়ারী ছাল, শোণাছাল, গাভ্ভারীছাল, 
পারুলছাল, বেড়েলামূল, শালপাণী, চাঁকুলে, মুগানী, মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুর, 

বৃহতী, কণ্টকারী, কীকৃড়াশৃঙ্গী, ভূঁই-নামলা, দ্রাক্ষাৎ জীবস্তী, কুড়; অণ্ুরু, 

হরীতকী, গুলঞ্চ) খদ্ধি, জীবক, খষ ভক, শঠী, সুতা, পুনর্নবা, মেদা, ছোট এলাচ, 

“এই 
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পপ সস সমস পপ শপ পাস পালিশ শপ পাপ সিপ পিপিপি পিপাসা পপিপিপ পিসি তি শিস 

নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুম্সাণ্ড, বাদকমুল, কাঁকোলী ও কাকনাঁসা, ইহাদের 
প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, আল্গা পুটলীবন্ধ গোঁট! আমলকী ৫০০ পাঁচশতটা 
অথবা! /৭%/০ সাতদসের তের ছটাঁক, এই সমুদায় একত্র ৬৪ চৌষট্রিসের জলে 

সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের থাঁকিতে সেই ক্কাথ ছাঁকিয়া লইবে, এবং পু'টলীব্দধ 

আমলকী গুলি খুলিয়! ও বীজ ফেলিয়া দিয়া, ৬ ছরপল ঘুত ও ৬ ছয়পল তিলতৈল 
একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ভাজিয়া, শিলাতে পেষণ করিয়া লইবে | পরে 

মিছরি ৫০ পঞ্চাশপল, উক্ত কাথন্গল, এবং উল্লিখিত শিলাপিষ্ট আমলকী সমুদায় 

একত্র পাক কবিবে। লেহবৎ ঘন হইলে, বংশলোচন ৪ চারিপল, পিপুল ২ ছুই ৰ 

পল, দীরুচিনি ২ ছুইতোলা, তেজপত্র ২ দুইতোলা, এলাইচ ২ ছুইতোল! ও ূ  

নাগেখর ২ ছুঈতোলা, এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া, নামাইয়া 

লইবে। শীতল হইলে তাহার সহিত ৬ ছয়পল মধু মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতভাগ্ডে র 

রাখিয়া দিবে । উহার মাত্র।_॥০ 'অদ্ধতোলা হইতে ২ ছুইতোলা পর্যন্ত । অন্ধ, | 
পান--ছাগছুপ্ধ। ইহা সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ, বক্মরোগ ও শুক্রগত দোষ | 

গ্রভৃতি প্রশমিত হয়, এবং অপ্রিবৃদ্ধি, ইন্দ্রিরসামর্থ্য, বায়ুর অন্তলোন তা, আঁয়ুর বৃদ্ধি, ৃ 

এমন কি, বুদ্ধেধও যৌবনভাব উপস্থিত হয়। হা! দূর্বল 'ও ক্ষীণব্যক্তির পক্ষে | 
অতি উৎকৃষ্ট 'ওষধ। র 

দ্রাক্ষারিষ্ট |-_দ্রাঙ্গা /৩০ ছছগের একপোর়া, পাকার্থ জল ১২৮ 

পাশ শিশী শি শাপিপাস্পী শী শশী শি টি শিপ ীশ টিশাাশীীটটাট)টটসশীশী ্ীশীীশপীপ 

পলো পেপসপসীসসোসপস্পপপসপ পপ 

একশত আটাইশ সের, শেষ ৩২ বনিশনের,-এই কাঁথে ২৫ পঁচিশমের গুড় 

গুলিপ্া, তাহাতে দারুচিনি, 'এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্কুঃ মরিচ, পিপুল ও 

বিটুলবণ প্রত্যেক ১ একপল পরিমাণে নিক্ষেপ ও আলোড়ন করিয়া, মুখ 
বন্ধ করিয়া, একমাস ঘ্বতভাণ্ডে রাখিবে; পরে উত্তদরূপে ছাঁকিয়। লইবে। 
এই দ্রাক্ষারিষ্ট পান কারলে, উরঃক্ষ ত ক্ষযরোগ, কাস, শ্বান ও গলরোগ নিরাকৃত, 

বল বদ্ধিত, এবং মল বিশোধিত হয়। 

বৃহৎ চক্দ্রামৃত ।-_পারদ ২ ছুইতোঁলা, গন্ধক ২ দুইতোলা, অভ্র ৪ 

চাঁরিতোলা, কর্পূর ॥০ অর্দতোলা, স্বর্ণ ১ একতোলা, তাত ১ একতোলা, লৌহ 
২ ছুইভোলা, এবং বীজতাড়ক-বীজ, জীরা, ভূমিকুম্মাণ্ড, শত মূলী, কুলেখাড়া, 

বেড়েলামূল, আলকুণীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, জয়িত্রী, জাঁয়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ ও 

শ্বেতধূনা__প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্ধতোলা) এইসকল দ্রব্য মধুনহ মর্দন করিয়া, 



ক? চে ০০ 

৪ চারিরতি পরিমাণে বটিক! প্রস্তুত করিবে । অনুপাঁন--পিপুলচুর্ণ ও মধু 

ইহাদ্বার! ক্ষয়রোগ ন্বারিত হয়। 

ক্ষঞকেশরী ।-ত্রিকটু, ভ্রিফলা, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ,_-এ 
সমন্ত দ্রব্য- প্রত্যেক ১ একতোপা, এবং লৌহ ৯ নয়তোঁলা, একত্র ছাগতুগ্ধস 

পেষণ করিয়া, ২ ছুইরতি পরিমাণে বটিকা! প্রস্তুত করিবে। অনুপান-_মধু 
ইহাদ্বারা ক্ষযরোগ বিনষ্ট হইয়! থাকে। 

দ্বিতীয় ক্ষয়কেশরী |--রসসিন্দুর, অভ্র, লৌহ, তা, সীদা, কীসা! 

মগ্ডর, বিমল, বঙ্গ, খর্পর হরিতাঁল, শগ্খভস্ম, সোহাঁগার খই, স্বর্ণমাঞ্ষিক, বৈক্রাস্ত 
কাস্তলৌহ, স্বর্ণ, প্রবাল, মুক্তা, কড়িভন্ম, হিঙ্কুল, কান্তপাষাণ ও গন্ধক সমুদায় 

দ্রব্য সমভাগ ; চিতাঁমূলের ও আকন্দমূলেব রসের সহিত এক একবার মর্দিন 

করিয়া, তিনদিন লঘুপুটে পাঁক করিবে । তৎ্পরে পুনর্বাব টাবানেবু, ত্রিফলা। 

চিতামুল, অক্লবেতস, ভীমরাঁজ, কব্বীর ও আদা, ইহাদের প্রত্যেকের রসের ৩ 

তিনবার করিয়া! পুথক্ পুথথকৃ ভাবনা দিবে, এবং এক একটা দ্রব্যের ভাবনার 

পরে এক একবার লঘুপুটে পাঁক করিবে । ১ একরতি কিংবা ২ ছইরতি মাত্রায় 

এই গুঁধধ সেবন করিলে, রাজবঙ্মা, ্, কান, শ্বাস, শুল, গুল্ম, প্রীহা, পাও, 
হলীমক, উদর, মেহ, অশ্মরী, শর্কর! ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের নিবারণ হয়। 

মধু, আদার রম, চিনি, পিপুলচুর্ণ এবং সেই সেই রোগনাশক অন্যান্য দ্রব্য ইহার 

অনুপানার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে। 

রজতাদি লৌহ ।-_-রৌপ্যভম্ম ও অত্রভস্ম প্রত্যেক ১ একভাগ, 
এবং ত্রিকটু ও ব্রিফলা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, 

অর্দ আন! মীত্রার ঘ্বৃতের সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে, যক্ষ্মা, কাস, পা, 

উদর, অর্শঃ, নেত্ররোগ ও পিত্তবিকৃতির উপশম হয়। 

যন্ষনারি লৌহ ।---্বর্ণমাক্ষিকভন্ম, বিডঙ্গ, শিলাঁজতু ও হরীতুকী, 
প্রতোকের চূর্ণ একভাগ, এবং সর্ধসমষ্টির সমান লৌহভন্ম একত্র মিশ্রিত করিবে। 

এই ওঁষধ ॥০ অর্ধ আন! মাত্রায় ঘ্বত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ 

করিলে, যক্রোগের উপশম হয় । 

যক্ষ্যান্তক লৌহ ।-_রান্গ!, তালীশপত্র, কপূর, থুলকুড়ি, শিলাজতু, 
ত্রিকটু, জিফল! ও ত্রিমদ,-_ প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ এবং সর্ববনমন্ট্ির সমান 

ঠা লিল 

পপ? তিপ্পিসপাপপসপ শিপ ১, 

৬০ -পপোীশিস্পশিশী শিস্পপিসসত | শি শস্প ৮ শি শাশীি শি শীশ্ীিশীশীশী ভা ছি শি শশী শিীপপাশ ৮ শািটাীশীশ্শী শি শিশির শাটার 

এ ঞ সা 



৮ ৪৭৬ কবিরাজি-শিক্ষা । 

লৌহভন্ম একত্র মিশ্রিত করিবে। ॥* অর্দ আন মাত্রায় এই ওঁষধ সেবন করিলে 
ক্ষয়কাস, কাস ও স্বরভঙগ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়) এবং বল, পুষ্টি ও 

অগ্নির বৃদ্ধি হইয়৷ থাকে । এই ওঁষধে শিলাঁজতুর পরিবর্তে কেহ কেহ মনঃশিলা 
ব্যবহার করেন। গ্রন্থাস্তরে ইহ! প্রান্গাি-লৌহ” নামে পরিচিত। 

শিলাজত্বাদি লৌহ ।-_-শিলাজতু, যষ্টিমধুঃ ত্রিকটু ও হ্বর্ণমাক্ষিক, 
_ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগ এবং সমুদায়ের সমান লৌহভম্ম, একত্র মিশ্রিত 
করিয়। /* এক আন। মাত্রায় দুগ্ধের সহিত সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা ক্ষয়রোগ 

প্রশমিত হয়। 

বিন্ধযবামিযোগ ।২সত্রিকটু, ত্রিকলা, শ £মুলী, শ্বেতবেড়েলা ও পীত- 

1 বেড়েলা,__ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্বসমষ্টির সমান লৌহভন্ম একত্র মিশ্রিত 
করিয়!, ॥০ অর্ধ আন। মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা রাজযক্ষা, উরঃক্ষতঃ 

করোগ, অদ্দিত ও বাহুস্তস্ত রোগের উপশম হয়। 
| কনকন্ুন্দর রস ।-্পারদ, গন্ধক+ স্বর্ণমাক্ষিক, মন£শিলা, তু'তেঃ 

ৰ হরিতাল, সোহাগার খই ও মিঠাঁব্ষি__ প্রত্যেক দ্রব্য এক এক ভাগ, এবং স্বর্ণভল্ 

ঃ ৪ চারিভাঁগ, এইসমন্ত দ্রব্যে জয়ন্তী, ভৃঙ্গরাজ, আকনাদী, বাসকছাল, বকপুষ্গ, 

! ঈশলাঙ্গলা ও চিতামুল, ইহাদের যথাযোগ্য রসের বা ক্কাথের এক একবার ভাবনা 

দিবে; এবং শুষ্ক হইলে, পুনর্ববার আদার রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া 

৮» শিপ পিস পা 

লইবে। ২ ছুইরতি পরিমাণে এই উষধ মধু, ত্বত, এবং/* এক আনা পারমিত 

ূ পিপুলচুর্ণ বা মরিচচুর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, রাজযঙ্ষ্মা নিবারিত 

হয়। সন্গিপাত বিকারে আদার রসের সহিত, এবং গুল ও শুলরোগে জায়ফল 

চুর্ণের সহিত ইহ! প্রয়োগ করা যাঁয়। এই ওঁষধ সেবনকাছে হিং, লবণ, ঘোল, 

দধি ও বিদাহী ( অন্নপাক) দ্রব্য র্দাচ ভোজন করিতে দিবে না। 

চুড়ামণি রস।-_রসসিন্দুর ১ একতোণা, ্বর্ণভন্মন ॥* অর্ধতোল! ও 

গন্ধক ১ একতোল!, এই তিনটা দ্রব্য চিতামুলের রস ও দ্বৃতকুমারীর রসের সহিত 

এক এক প্রহর এবং ছাগছুগ্ধের সহিত তিনগ্রহর মর্দন করিবে । তখপবে তাহার 

সহিত মুক্তা, প্রবাল 'ও বঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্ধতোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়! 

একটী গোলক (ড্যালা ) করিবে, এবং তাহা মুযামধ্যস্থ করিয়া, গজপুটে পাক 
করিবে। ২ ছুইরতি পরিমাণে এই ওঁষধ মধুর সহিত সেবন করিয়া, মধু ও চিনি- 

29 ্েশাাশিশীস্পিল স্পা শী পিশপী পসপপসপসপসপস্সপা পাপ সা কাপ পপি পাপী শী সপ সপস্পী সি্পিপ শপ পাপ শাস্পপা পপি শপাশাশাশিপািিি 

ও 

পপ পপ পপ সপ পপ ৮ ০ পপ সপ... ১ 

সপ সপ পপ পাপ 

নে 

উনি. 



রাজযন্ষমা। ৪৭৭ ও 
টিটি | 

শশাস্পা পিসি 

মিশ্রিত ছাগছুপ্ধ অন্ুপান করিতে হয়। ইহাদ্বারা বাত-পিস্তজনিত ক্ষয়রোগের 
শান্তি হইয়৷ থাকে । 

মুগাঙ্ক রম |--পারদ ১ একতোলা, স্বর্ণভন্ম ১ একতোলা, মুক্তাতম্ব ২ 

ছুইতোলা, গন্ধক ২ ছুইতোলা, এবং লোহাগা ২ ছুইমীষা, এই সমুদায় দ্রব্য 
কাঁজিসহ পেষণ করিয়া! গোলক করিবে এবং শুঞ্ধ হইলে তাহ! মৃষামধ্যে স্থাপন 

করিয়। লব্ণযন্ত্রে পাক করিবে । মাত্র।-৪ চারিরতি। ১০ দশটী মরিচ অথব৷ 
১০ দশটা পিপুপের চূর্ণের সহিত মধু দিয় মাড়িয় ইহ! সেবন করিতে দিবে। 
ইহাদ্বারা যক্মরোগ বিনষ্ট হয়। এই গুঁধধ সেধনকাঁলে বেগুন, উচ্ছে, তৈল, এবং 

ক্রোধ ও স্ত্রীমম্পর্ক পরিত্যাজ্য | 

মহাম্বগাঙ্ক রস।-_ন্বর্ণভল্ম ১ একভাগ, রসমিন্টুর ২ ছুইভাগ, মুক্তাভস্ম 

৩ ঠিনভাগ, গন্ধক ৪ চারিভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ৫ পাঁচভাগ, রৌপাভম্ম ৪ চারিভাগ, 

প্রধাল ৭ সাতভাগ ও সোহাগার খই ২ ছুইভাঁগ, এই সমুদায় দ্রব্যে টাবানেবুর 
রসের ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া গোলক করিবে এবং এ গোলক প্রখররৌড্রে শুক 
করিয়া, মুযামধ্যে পৃরিয়া লবণযন্ত্রে ৪ চারিপ্রহর কাঁল পাক করিবে। শীতল 

হইলে, ওঁষধ উদ্ধত করিয়! তাহার সহিত সর্ববসমষ্টির ভর চৌষটি ভাগের একভাগ 

হীরকভস্ম, অভাবে সর্বসমষ্টরির ৪৬ ষোল ভাগের একভাগ বৈক্রান্ততস্ম মিশ্রিত 

করিয়। মাড়িয় লইবে। মাত্রী-২ ছইরতি। অনুপান-_মরিচ ও স্বত, কিংবা 

পিপুলচু্ণ মরিচচূর্ণ ও ঘ্বৃত। ইহা সেবন করিলে, যক্ষা, জব, গুল্স, অগ্িমান্দ্য, 

অরুচি, বমন, মুচ্ছা, স্বরতেদ এবং কাসাদি নাসারোগ উপশমিত হয়। 
রাজমৃগাঙ্ক রন | --রসসিন্দুর ৩ ঠিনভাগ, স্বর্ণ ১ একভাগ, তাম্র ১ 

একভাগ, মন:শিল| ২ ছুইভাঁগ, হরিতাল ২ ছুইভাগ ও গন্ধক ২ ছুইভাগ, এই- 

সমন্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া খড় বড় কড়িব মধো পূরিবে, এবং ছাগহুগ্ধে 

সোহাগ! পেষণ করিয়!, তন্বারা৷ দেই কড়ির মুখ রুদ্ধ করিয়। দিবে। পরে তাহা 

একটী মুত্তিকাভাণ্ডে স্থাপিত করিগ্ ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া লেপ দিবে। লেপ 

শু হইলে, তাহ! গলপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে কড়ির মধ্যস্থ ওঁধধ 

বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া! লইবে। মাত্রা-_২ দুইরতি। দ্বত, মধু, এবং ১০ দশটা 
পিপুল বা! ১৯ উনিশটা মরিচের চূর্ণের সহিত ইহা! সেব্য। ইহাদ্বারা সর্বপ্রকার 

ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়। ্ 
উ.__ 5 
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কাঞ্চনাভ্র রস | ্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, লৌহ, অভ্র, প্রবাল, রৌপা, 

হরীতকী, মুগনাভি ও মনঃশিলা,__প্রত্যে ক দ্রব্য সমভাগ ; জলের সহিত মাঁড়িয়া, 

২ ছুই রতি-প্রম!ণ বটিক প্রস্তুত করিবে। দৌষামুসারে ইহার অন্থুপান ব্যবস্থা 

করিতে হইবে । ইহ1 সেবন করিলে, ক্ষয়, প্রমেহ ও কাদ প্রভৃতি বিবিধ গীড়াঁর 

শাস্তি হইয়া, বল বীর্ধ্য প্রভৃতি বন্ধিত হয়। 

বৃহৎ কাঞ্চনাজ পম :-ন্বর্ণ, রসসিন্দুর, মুক্তা, ডি অভ্র, প্রবাল, 

বৈক্রান্ত, রৌপ্য, তার, বর্গ, মুগনাভি, লবঙ্গ, জয়িত্রী ও এলবালুক, সমপরিমিত 

এইসমুদায় দ্রব্য একত্র মাড়িয়, তাহাতে দ্বতকুমার,র রস, কেশুরিয়ার রস, ও 

ছাগদুগ্ধের ৩ তিনবার করিয়া! ভাবন! দিবে, ততৎপরে তাহার ২ ছুইরতি প্রমাণ 

বটিকা প্রস্তুত করিবে । দোবভেদানুসারে ইহার অন্ুপান বাবস্থা করি?) এই 

ওঁষধ সেবন করাইলে, ক্ষয়, শ্বাস, কাপ, প্রমেহ ও বঙ্ষ। প্রভৃতি বিবিধ রোগ 

প্রশমিত হয়। 

রসেব্দ্রগুড়িকা |- জয়ন্তী ও আদীর রসের সহিত ২ দুইতোল! শোধিত 

পারদ মর্দন করিয়া পিওবৎ করিবে, এবং তাহাতে কাণছিড়া ও কাকমাচির রসের 

পৃথক্ পৃথক ভাবনা দিবে। তৎ্পরে তৃঙ্গরাজ-রসদ্বারা ভাবিত গঞ্ধকচূর্ণ 

১ একপল এ পারার সহিত মাড়িগ্াা কজ্জলী করিবে । অনন্তর এ কজ্জলীর সহিত 

২ দুইপল ছাগছুপ্ধ মর্দন করিয়! সিদ্ধকলায়ের ন্যায় গুড়িক করিবে। অন্ুপান-- 

ছাগহুগ্ধ, কিংবা বাসকপত্রের রস ও মধু। তুক্ত অন্ধের পরিপাক হইলে, ইহ 
সেবনীয়। এই ওষধ সেবন করিলে, ক্ষয় কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অন্নপিত্ত 

প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। 

বৃহৎ রসেন্দ্র-গুড়িক। ।---প্বতকুমাঁরীর রসঃ ভ্রিফলার চূর্ণ, চিতার 

রস, রাইসর্ষপের চূর্ণ, ঝুল, হুরিদ্রাচূর্ণ, ইষ্টকচূর্ণ, বোহ্কাপত্রের রস, আদার রম, এই 

সকলের সহিত ৪ চারিতোল। পারদ পৃথক্ পৃথক্ মর্দন করিয়া, জলে ধৌত করিবে 

এবং স্থুলবান্ত্র ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহাতে কাণ ছড়ার ও কাকমাচির রদের 

পৃথক্ পৃথক্ ভাবন! দিয়। ও মাঁড়িক্। বৌড্রে শুক করিবে। তৎপরে ভূঙ্গরাজরসে 
শোধিত-গন্ধক ১ একপল, এবং মরিচ, সোহাগ।, স্ব্ণমাক্ষিক; তু'তে, হরিতাঁল ও 
অন্র-_ প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোল। পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে; এবং 

আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া তাহার ২ হুইরতি-প্রমাণ বটিক! প্রস্তুত 

নী, রি 
যাস পপ নি উনি সিইসি সন উট উইক সির শপ রা 



রী ৰ / টি 
রাজযন্না | ৪৭৯ ও 

করিবে। অস্ুপান-আদার রস। ওষধ সেবনের পরে ছুগ্ধ ও মাংসের যুষ পান 
করা উচিত। ইহা! সেবন করিলে, ক্ষয়, শ্বাস, রক্তৃপেত্ত, অরোচক, ক্রিমি ও পা 

প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়!, বল-বীর্য্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।, 

হেমগর্ভপোট্টলী রস ।-_রদসিন্দুর ৩ তিনভাগ, ব্বর্ণভন্ম ১ একভাগ, 

জারিত তাত্র ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ এইসকল দ্রব্য চিতার রসের সহিত ২ 

ছুইপ্রহর মর্দন করিবে। পরে কড়ির মধ্যে পুরিয়! সোহাগ! দিয়! তাহার মুখ বন্ধ 
করিবে, এবং ভাণ্ডে পুরিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে চুণ করিয়া, 

২ দুইরতি পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহাছার! রাঁজক্ষ। প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। 

রত্বগর্ভপোষ্টলী রস ।--রসসিন্দুর, হীরক, স্বর্ণ, বৌপ্য, সীন!, লৌহ, 
তাম্র, মুক্তা, ত্বর্ণমাক্ষিক, প্রবাল, মরিচ, তু'ঁতে ও শঙ্খভন্ম প্রত্যেক দ্রব/ সমভাগও 
আধার রসের সহিত ৭ সাতদিন মাড়িয়! ও চূর্ণ করিয়৷ কড়ির ভিতর পুরিবে 

এবং আঁকন্দের আঠার সহিত কিঞ্চিৎ সোহাগ পেষণ করিয়া, তন্বারা এঁ উষধপূর্ণ 

কড়িগুলির মুখ বন্ধ করিবে। তৎপরে কড়িগুলি মুত্তিকাভাণ্ডে রাখিয়া, ভাণ্ডের 

মুখ আবৃত ও লিপ্ত করিয়া, যথাবিধি গজপুটে পাঁক করিবে । শীহল হইলে, 

উষধ উত্তোলনপুর্ববক চূর্ণ করিয়া তাহাতে নিসিন্দার রসের ৭ সাতবার, আদার 

রসের ৭ সাতবার ও চিভার রসের ২১ একুশবার ভাবন1 দিয় শুফ করিয়া 

লইবে। ইহার মাত্র! ২ দুইরতি। মধু ও পিপুলচুর্ণ, অথবা ঘ্বত ও মধুর সহিত 

ইহা সেব্য। এই উধধ সেবনে কৃচ্ছসাধ্য বকা, অষ্টবিধ মহারোগ ও জ্বরাদি নান! 
পীড়া প্রশমিত হইয়া! থাকে । (বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, মেহ, উদ্ররোগ, ভগ- 

নর, অর্শ: ও গ্রহণী, এই আটটী পীড়াকে মহারোগ বলে ।) 
লোকেশ্বরপোউ্টলী রন ।-রসদিম্দ্ব ৪ চারিভাঁগ, গন্ধক ৮ আট- 

ভাগ ও ত্বর্ণভম্ম ১ একভাগ, একত্র চিতামুলের কাথের সহিত মর্দন করিয়া, 

কড়ির মধ্যে তাহ পূরণ করিবে, এবং সোহাগাদ্বার! কড়িগুলির মুখ বঞ্চ করিতে 

হইবে। পরে সেই কড়িগুলি মৃত্তিকীভাণ্ডে পুরিয়, চুণের প্রলেপদ্বার৷ সেই 
ভাণ্ডের সংযোগস্থল বন্ধ করিবে । লেপ শু হইলে, গজপুটে তাহা পাক করিতে ূ 

হইবে। পরদিন ভাগুমধ্য হইতে ওধধপুর্ণ কড়িগুলি বাহির করিয়! চূর্শ খরিবে। ৰ 
৪ চাঁরিরতি মাত্রায় এই ষধ মধু ও পিপুলচুর্ণ, অথবা স্বত ও মরিচচূর্ণের সহিত 

| মিশ্রিত করিয়া তিন দিবদ সেবন করিলে, ক্ষয়, কাস, কৃশতা, অসনিমান্দ্য, জর, ৃ 

৮. ._ অিপািিসাসিনিলিলরন 
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পাঁতু, অচীল! ও ব্যবায়শোষ প্রভৃতি প্রশমিত হন্ন। এই ওঁধধ দেবনকালে 
লবণভোজন পরিত্যাগ করিতে হুইবে। সর্বদা! পথ্যাণী হওয়া এবং শন. 

কালে চিত্ভাবে শয়ন কর! রোগীর নিতান্ত প্রয়োগনীয়। 

৯ পশ্চাতে প াআপসপ ৬ 

সর্বাঙ্গস্থন্দর রস |_-পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, সোহা-. 

গার খই ২ ছুইভাগ, মুক্ত, প্রবাল ও শঙ্খভন্ম-_- প্রত্যেক ১ একভাঁগ, এবং 

স্বণ্ৃতন্ম ॥* অদ্ধিভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে কাগজী নেবুর রসের ভাবনা দিয়া মাড়িবে, ' 
এবং গোঁণাঁকার করিয়৷ তাহার পর তীব্র-অগ্রিতে বদ্ধমুষায় গজপুটে পাক করিবে । : 
নাতল হইলে ওষধ তুলিয়া লইয়া, তাহাতে লৌহ ॥০ অর্দীতোল! ও লৌহের অর্ধেক 

হি্ুল মিশ্রিত করিবে। ইহার মাত্রা ২ দুইরতি। অন্ুপান-_পিগ্ললীচুর্, মধু, : 

ঘৃত, পাণের রস, চিনি, অথবা আদার রল। ইহ! সেবন করিলে, রাঁজযঙ্ষা) 

বাতিক ও পৈত্তিক জর, সন্নিপাতজ্ঞর, অর্শঃ, গ্রহণী, মেহ, গুল্ম, ভগন্দর ও কাদ 

প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়। 

কল্যাণস্থন্দরাভ্র ।-_-আমিলকী, মুহা, বৃহতী, শতমূণী, ইক্ষু, বিল্বপত্র, 

গণিয়ারী, ঝাল, বাঁসকপত্র, কণ্টকাঁরী, শোণ।, পারুল ও কেড়েল!, ইহাদের 

প্রত্যেকের ১ একপলপরিমিত রসের সহিত ১ একপল অভ্রভশ্ম পৃথক্ পৃথক্ 

ভাবে মর্দন করিয়া ১ একরতি পরিমিত বটিক। প্রস্তত করিবে। এই ওঁষধ 

সেবনে রাজযক্স্া, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, শোথ স্বরভঙ্গ, বক্ষোবেদন!, প্ীহা, গুন, 

শূল, পাও, হলীমক, গ্রহণী, অশ্লপিত্ত, অরুচি, মৃচ্ছাঃ বমি, তৃষ্ণা, হিক। শিরো- 

রোগ, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ ও বিস্ফোট প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। ইহ! 

বলকারক, শুক্রবদ্ধীক ও বপায়ন। 

পরাশর ঘ্বৃত।-_বষ্টিমধু* বেড়েল1, গুলঞ্চ, হবক্প-পঞ্চমূল,_মিলিত 
১৯০ সাঁড়েবারসের, একত্র ১২৮ একশত আটাঁইশ সের জলে পাক করিয়া, ১৬ 

ষোল সের অবশেষ রাখিবে। সেই ক্কাথ ১৬ ষোলসের, আমলকীর রস ১৬. 
যোলসের, ,ভূমিকুক্মাণ্ডের রদ ১৬ ষোলসের, ইক্ষুরম ১৬ যোলসের, ছৃ্ধ 

৬৪ চৌষটিসের, এবং কন্কার্থ_জীবক, খষভক, মেদা, মহামেদ, কাঁকোলী, 

্দীরকাকোলী, জীবস্তী, যষ্টিমধু ও খদ্ধি, সমুদায় মিলিত /৪ চারিসের, এইসকল 

শত পপ পাপাপপ পাছা পালাল পাপা শিপ িশীপপীা টি তি শা পি শি 

দ্রব্যের লহিত ১৬ ষোলসের পুরাঁতন ঘ্বৃত যথানিয়মে পাক করিবে । এই ঘ্বৃত সেবন 

করিলে, রাঁদধক্। এবং তদনুষঙগী যাবতীয় উপদ্রব নিঝারিত হয়। 

ও 
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অজাপঞ্চক-ঘত |--ছাগঘ্বত %৪ চারিসের, ছাগবিষ্ঠার রস /৪8 চারি- 

সের, ছাগমুত্র /৪ চারিসের, ছাগছুদ্ধ /৪ চারিমের ও ছাগদধি /৪ চারিসের,_- 
একপ্র পাক করিয়া, তাহাতে /১ একসের ষবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়! নাঁমাঁইবে 
মাত্রা--/১ একতোলা। এই দ্বৃত পান করিলে, যক্ষা, শ্বাম ও কাসরোগ 
উপশমিত হয়। 

বলাগর্ভ-ঘ্ৃত |-- পুরাতন দ্বৃত /৪ চারিসের, দশমূলের কাঁথ /৮ আট:- 
সের, ছাগমাংসের কাথ /৪ চাঁরিসের, ছুগ্ধ /৪ চারিসের, এবং বন্ধার্থ কুট্টিত- 

বেড়েলা /১ একসের ; যথানিয়মে পাক করিয়া, সেই ঘ্বৃত পান করিলে, যক্ষ্মা, 

শুল, ক্ষত, ক্ষয় ও উৎকট কাসরোগ নষ্ট হয়। 
জীবন্ত(দ্য -ঘ্বত |__পুরাঁতন ঘ্বৃত /৪ চাঁরিসের, জল ১৬ ষোলসের, 

এবং কক্ধার্থ__জীবস্তী, যষ্টিমধূঃ দ্রাক্ষা, ইন্দযব, শী, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, 
বেড়েল|, নীলোতৎপল, ভূ ই-আমলা» বলাডুমুর, ছুরালন্ড ও পিপুল মিশ্রিত /১ 

একসের ; যথাঁবিধি পাক করিবে । এই দ্বত সেবন করিলে, একাদশবিধ রূপযুক্ত 

উগ্র ষক্মরোগ প্রশমিত হয়। 

মহাঁচন্দন'দি তৈল ।__তিলতৈল ১৬ যোঁলসের, কাথার্থ__রক্তচন্দন, 

শালপাণী, চাকুলে, কন্টকারা, বৃহতী, গোক্ষুর, মুগাঁনী, মাধাণী, ভূমিকুম্মাণ, 

অশ্বগন্ধা, অ!মলকী, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ট, বেণামূল, পরলকাষ্ট, নাগেশ্বর, গন্ধ- 

ভাছুলে, মূর্ববামূল, প্রিয়ঙ্কু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাঁকুলে, পন্মমূল, 

মুণীল ও শাণৃকঃ_মিলিত ৫০ পঞ্চাশপল, শ্বেতবেড়েলা ৫০ পঞ্চাশপল; পাকার্থ 

জল ৬৪ তৌবটিসের,-শেব ১৬ যোলসের। ছাগছুপ্ধ, শত্মূলীর রস, লাক্ষার 

কাঁথ, কীজি ও দধির মাত, প্রত্যেক ১৬ ষোলসের। হরিণ, ছাগ ও শশক,-_ 

প্রত্যেকের মাংস /৮ আটসের, এবং পাঁকার্থ জণ ৬৪ চৌধট্টিসের,__শেষ ১৬ 

ষোলসের, (পৃথক পৃথক ক্কাথ করিয়া লইবে।) কন্ধার্থ শ্বেতচন্দনঃ অগুরু, 

কককোল, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 

শ্ামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাঁছুকী, কুড়, ত্রিফল|, পরুষফল, মূর্ববা- 

মূল, গেঁঠেলা, নানুকা» দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামুল, ধাইফুল, বেল- 

শুঁঠ, রসাঞ্জন, মুতা, শিলারস, বালা, বচ, মন্রিষ্টা, লৌধ, মৌরী, জীবনীয়গণ, 
প্রিয়, শঠী, এলাইচ, কুক্কুম, খটাশী, পদ্মকেশর, রান্ম।, জয়িতরী, শু ঠ ও ধানে, 

ই. ---লার্টি 
(৩১) 
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প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা ) ার্ষিধানে পাক করিবে। পাঁকশেষে £লাইচ, 
লং, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীফল, খটাণী, ককোল, অগ্ুরু, লতাকস্তায়ী, 

এই সকল গন্ধদ্রব্যের স্থিত পুনর্ধার পাক করিবে। পাকান্তে ছাকিয়া, 
তাহার সহিত কুস্কুম, মুগনাভি ও কর্পুর উপযুক্ত-পরিমাণে মিশ্রিত করিয়! 

রাঁখিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, রাঁজযক্কা, রক্তপিত ও ধাতুদৌর্ধবল্যাদি 

নিবারিত হয়। 

কাসরোগ । 

কট্ফলাদি পাচন |-_ কুফল, গন্ধতৃণ, বামুনহথাটী, মুতাঃ ধনে, বচ, 

হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, ক্ষেৎপাপড়া, শুঠ ও দেবদার, এইসকল দ্রব্যের কাথে 

মধু ও হিং প্রক্ষেপ দিয়। সেবন করিলে, বাতগ্লৈম্মিক কাস, শ্বাস, ক্ষয়, শূল, জর 

ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয় । 
ৃ মরিচাদ্য-চুর্ণ ।-_-মরিচের চূর্ণ ২ ছুইতোলা, পিপুলের চূর্ণ ১ একতোলা', 

1 দাড়িমবীজচূর্ণ ৮ আটতোলা, পুরাতন-গুড় ১৬ যোলতোল! ও যবক্ষার ১ এক 

তোলা, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, ষথাযোগামাত্রায় প্রপ্নোগ করিলে, 
| সকলপ্রকার ছুঃসাধ্য কাসরোগ এবং যে কাসে পুয়াদি পর্যান্ত নির্গত হয় তাহাও 
প্রশমিত হয় । 

সমশর্কর-চুর্ণ ।-__লবঙ্গ ২ ছুইতোলা, জায়ফল ২ ছুইতোলা, পিপুল- 
২ ছুইতোলা, মরিচ ৪ চারিতোঁলা! ও শুঠ ৪ চারিপল,__ইছাদের চূর্ণ এবং সেই 

চুর্ণ-সমষ্টির সমান চিনি একত্র মিশাইয়া লইবে। ইহ1।০ চারি আনা মাত্রায় সেবন 
করিলে, কান, অর, অরুচি, মেহ, গুন্স+ শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও গ্রহণী প্রভৃতি 

নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। 

এলাদি-চুর্ণ ।-_ ছোট-এলাচ ১ একতাগ, দারুচিনি ২ দুইভাঁগ, নাঁগে- 
শ্বর ৩ তিনভাগ, মরিচ ৪ চারিভাগ, সোঁহাগার থই ৫ পাঁচভাগ, পিপুল ৬ ছয়- 

ভাগ, এবং ইহাদের সর্ববসমষ্টির সমান অর্থাৎ ২১ একুশভাঁগ চিনি, একত্র মিশ্রিত 
করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে, কফ, কাস, যক্ষা, রক্তপিত্ঁ, কোষ্ঠ- 

রোধ, অরুচি, প্রীহন7া, পিত্ববিকার, গুল গ্রহণী ও অশোৌয়োগের উপশম হয়। ূ 
ধু এ, 
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হরীতক্য।দি-গুড়িক1 ।--হরীতকী, শুঠ ও মুতা, এইসমুদায় দ্রব্য 
সমভাগ, এ+ং সর্ববসমষ্টির সমান পুরাতন গুড়, একজ্র মিশ্রিত করিয়া, গুড়িক! 
প্রস্তত করিবে। এই গুড়িকা এক একটা মুখে রাখিয়া, ধীরে ধীরে চুষিয়া 
সেবন করিলে, প্রবল কাস ও প্রবৃদ্ধ শ্বাসের উপশম হয়। 

মরিচাদি-গুড়িক। | মরিচ ও পিপুল-_ প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোঁলা, 
| যবক্ষার ১ একতোলা, দাঁড়িম ছাঁল ৪ চাবিঠোলপা, এবং ১৬ ষোলতোলা পুরাতন- 

গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অদ্ধতোলা পরিমিত গুড়িকা করিবে। ইহাঁও 

এক একটা মুখে রাখিয়া, অল্প অল্প চুষিয়৷ সেবন করিলে, সকলপ্রকার কাস 
বিনষ্ট হয়। 

ব্যাত্রী-হরীতকী ।-_.মুল, পত্র ও পুষ্পবিশিষ্ট কণ্টকারী ১২।* সাড়ে- 
বারদের, ৬৪ চৌষট্িসের জলে পাঁক করিয়া, ১৬ যোলসের অবশেষ রাখিবে, 

এবং পাককালে ১০০ একশত্টী হরীতকী শিথিলভাবে পোর্লীবদ্ধ করিয়া, তাহার 

সহিত সিদ্ধ করিয়া লইবে। পরে সেই কাথের সহিত পুরাতন-গুড় ১২॥* সাড়ে- 

বারসের, এবং বীঞ্জ বাদ দিয়া এ সিদ্ধ হরীতকী ১০০ একশতটা পাক করিবে। 
ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটুচূর্ণ প্রত্যেক ২ দুইপল, এবং দারুচিনি, তেজপত্র/ নাগ- 

কেশর ও বড়-এলাইচ, মিলিত ১ একপল-পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ করিবে। 
শীতল হইলে, তাহার সহিত ৬ ছয়পল মধু মিশ্রিত করিবে। অগ্নিবল অনুসারে 
উপযুক্তমাত্রায় এই লেহ ও একটা করিয়! হরীতকী সেবন করিলে, কান, শ্বাস, 
উরঃক্ষত, রাঁজযস্মা ও পীনস প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় । 

অগস্ত্য-হরীতকী |-_দশমুল, আলকুশীবীজ, শব্খপুষ্পী, শী, বেড়েলা, 
গজপিপ্পলী, অপামার্গ, পিপুলমুল, চিতামুল, বামুনহাটী ও কুড়,__প্রত্যেক দ্রব্য 
২ দুইপল, পোষ্টলীবন্ধ ঘৰ /৮ আটসের ও হরীতকী ১০* একশতটী, এইপ্মন্ত 
দ্রব্য একত্র ২/০ ছুইমণ জলে সিদ্ধ করিবে । ॥০ অদ্ধমণ অবশিষ্ট থাকিতে 

এবং যবগুলি সুদিদ্ধ হইলে, সেই কাথ ছাঁকিঘ়া লইবে। সিন্ধ হরীতকীগুলির 

| গাঁত্রে ছিদ্র করিয়।, মিলিত /১ একসের দ্বত এবং /১ একসের তিপতৈলে তাহ! 

| ভাজিয়! লইতে হইবে। তৎপরে সেই কাথে পুরাতন-গুড় ১২) সাড়েবারসের 

গুলিয়।, এ ভজ্জিত হরীতকীগুলি তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, এবং মৃছু অগ্রিজ্ঞালে 

পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, তাহ'তে /॥০ অদ্ধসের পিপুলচুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়। 

্ 
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৪৮৪ কবিরাজি-শিক্ষ। | মি 
১ 

নামাইবে, এবং শীতল হইলে তাহার সহিত /১ একসের মধু মিশ্রিত করিবে। 

এই গুঁষধ ॥০ অর্ধতোল হইতে ২ দুইঠোল! পর্ধ্যন্ত মাত্রায় অবলেহন করিলে, 

এবং সেই সঙ্গে ॥০ অর্দখানি হইতে ২ হুইটী পর্য্যন্ত হরীতকী সেবন করিলে, 

কান, শ্বাস, ক্ষয়, হিকা, বিষম-জর, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, অরুচি, হুদ্রোগ ও পীনস 

প্রভৃতির উপশম হয়। ইহ] বল-বর্ণাদির বৃদ্ধিকারক। 

বাসাঁবলেই ।-_বাসকের স্বরম /8 চাঁরিসের, অভাবে বাঁসকের ছাল 

/২ ছুইঙ্গের, পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, - শেষ /৪ চারিসের, চিনি /১ একসের 

এবং দ্বত 4০ এক পোয়া, একত্র পাঁক করিবে, এবং লেহবৎ ঘন হইলে, 

তাহাতে ৯৬ ষোলতোলা৷ পিপুলদুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া 

নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ১ সের মধু মিশ্রিত করিবে। এই 
অবলেহ ॥০ অর্দতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, রাঁজমক্ষা, কাস, শ্বাস, পার্শুল, 

হ্ৃং-শূল, জবর ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নু হয়। 

তালীশাদি চূর্ণ ও মোদক |--ভালীশপত্র ১ 'একভোলা, মবিচ ২ 

ছুই-তোলা, শুঠ ৩ তিনতোঁলা, পিপুল ৪ চাঁরিতোল।, দারুচিনি ও 'এলাইচ প্রত্যেক 

॥০ অন্ধ তোলা, এবং /॥০ অর্দসের চিনি একত্র মিশ্রিত করিবে । এই চূর্ণ | চারি 

আন মাত্রায় সেবন করিলে, কাঁল, শ্বান 'ও অরুচি বিনাশ প্রপু হয়, এবং অশ্রির 

দীপ্তি হয়। ইহাতে চিনির সমান জল দিয়! বথানিয়ৰে মোঁদক প্রস্তত করিলে, 

তাহ! চূর্ণ অপেক্ষা লঘুপাঁক হইয়া থাকে । এই গুবধ সেবনে কাঁস, শ্বাস, অরুচি, 

পাও, গ্রহণী, প্রীহাঃ শোথ, অতিসা'র, বমন ও শুল প্রভৃতি নানাবিধ রোঁগ নষ্ট 

হয়। (কেহ কেহ ইহার সহিত বংশলোচন ৫ পাঁচছাগ দিয়া থাকেন; পৈভ্ভিক 
কাঁসে বংশলোচন দেওয়াই উচিত ।) 

জয়াগুড়িক1 ।-__-পারদ' গন্ধক, লৌহভদন্ম, মিঠাবিষ, কুড়চিছাঁল, বিগ, 
নাগকেশর, মুতা, এলাইচ, পিপুলমুল, রেণুক, দ্রিকটু, ্রিফলা, চিতাঁমুল ও 

জয়পাঁলবীজ-_ প্রত্যেক ডরব্য এক এক ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তেঁতুলবীজ- 

পারমিত গুড়িকা প্রস্তত করিবে। প্রত্যহ প্রাহঃকালে এই গুষধ দেবন করিলে 

কাঁস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্মঃ 'প্রমেহ, বিষম-জর, অলী, গ্রহণীরোগ, শূল, পাও, বক্ষো- 

বেদনা, অরুচি, অতিসাঁর, কণ্ঠবেদনা, বাহরোগ ও স্থৃতিকা প্রভৃতি রোগের 

| উপশম হয়। 
যা 
ডি ৮7. 
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৮৮৮৮০ শি শ্টিশ শি ৮ ০৮িশিশশিসপপীপাশি শী শিপ ি শশা সপ হরর 

স্পা পাশে 
স্পা শি শি শশী শিিস্পিপ শিস শাশি টিন বত ১৬ ০৮ প্পেপাপা সী সপ আপ পপ আশি শী পতি 

বিজয়াগুড়িকা ।__-পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাত, নিঠাবিষ, চিতামুল, 

তেজপত্র, বিডৃঙ্, রেণুক, মুতা, এলাইচ, নাগেখর, পিপুলমূল, ত্রিকল1 ও ত্রিকট্ু__ 

সমুদয় সমভাগ। একজ মিশিত করিয়া], জয়াগুড়িকার ন্যায় গুড়িক! প্রস্তত 

করিবে । এই ওবধ সেবনেও কাস, শ্বাস, ক্ষর, গুল, প্রমেচ,। বিষম-জর, গ্রহণী, 

কতিকাঃ শুল, পাও ও হস্ম-পদাঁদির দাহ নিবাঁরিত হইয়া! থাকে । 

রূসগুড়িক। |--.পাবদ একভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাগ, পিপুল ৩ তিন- 

ভাগ, হরী তকী ৪ চাৰিভাগ। বচেড়া ৫ পাচভাগ, আমলবাঁ ৬ ছযভাঁগ, এবং 

বাখুনহাটা ৭ সাভভাগ১ এইদমস্থ দ্রব্যে ২১ একুশবার বাধার বসেব ভাবনা 

দিবে, এবং শুঞ্ষ হইলে তাহা মপূন্িশ্রিত করিয়া 1 চারি আনা মাত্রান্গ গুড়িকা 

প্রস্তুত কবিবে। এই উষধ পেরন করিলে, কাস ও শ্বীবোগের শান্তি হয় । ইহ 

স্বেনের পবে, কণ্টকাঁবার ক!ণে পিপুঞ্চর্ণ প্রা্ষেপ দিয়া) তাহ! ন্গপান করিবে । 

এই ভষধে আমলকটব পন্জিবনে » ছয়ভাঁগ বাসকন্ভাল ব্যবহারের উপদেশ আন্থ।- 

হবে দেখিতে পাওয়া বায় | ভাঁঙাবা ইহাকে ভাগোভব-গুড়িকা” নামে অভি- 

ভিত করেন। 

বমেন্দগুডিকা |--দ্দর্মমাক্ষিকগ ভতে, অন ৪ হরিভালঃ এইসমুদায় 

ভ্রু সমভাগে এ ছাভাতে আাঁগাব তসেব ভাবনা কা এবং ২ ভরি 

| পরিমিত কটিকা শন্্ত কীবিপে | ভভুগদা্থ পরবিপাকের শবে অত খাণি 

পে উভাব এক একটী গভিন্টা লেবন কহিল, পঞ্চবিব কাস) শ্বস। পল়গিত্ত, 

ধন, পা) নর্যধ, আত, খাটি শু সয়াপিণ গ্রাভীহ হশমিত হর হি আগর 
আভল সাত 55 তত ক দিত 8 রি. 7 33741 

পপ পাশ আস 

গ্রভোকে 1 ২ দগততল। শা শা না 

১ $ 

ডি 1 £] 4 -) টি ডা ্ ভি হ ছজান্ নিক! বাল, শান্ধকঃ আঃ) ভ১ তা, জানহাল, র্ ্ 

টি ্ চি র্ স্ট রি র্যা ১ শব পি শা ৬. রি ৮ চে ্ 7 £ 12211 44, হ, শুন উবু শত কাপর বত বুনাজ ও তা চস 

গতি জরা কহ সাডিত হাতকে অহন ভাজ আহত 1৮ হাখুরত আগ, 

৭ 8 251 37 আন) শক ভাত তাতে লুপ্ত সালা ও নিন্দা 
| । রি ! ও রা 9 ণ ৩ ৭ 919 1 পা হা তত ৭ পি ৬ থ 1] রখ (ক) ৩1 19 

॥ গং মটু দত আাড়কা প্রস্থৃত 
বাঁধনে 1 এজ উধ্প আপাপ ধগ্র সহহ সেবন কাশিনে শঞ্চদিধ কাস? শ্বাস, 

বাদল আগ্রিনানদা, অপি, শোথ, উদব আনাহ, দ্লীরোধ, এবং কফ ও | ০ 
নি সি 

উর ত বিধিপ বিকার নিবাবিত হয়। 

পি ৯ সী পি আপ পপ পা পস্পস্স্পা- খা 

পাসপিিশা পপ পপ পরপর এ আপ 

সপ সপ শ্রী পপ আপস শিপ পাশপাশি এ পল 

নি উই ০০ 

কালরোগ । ৪৮৫ জজ 



রে | ৬ 
রসি ৪৮৬ কাঁবরাজি-শিক্ষা । ন্ 

এই ওঁষধোক্ত ভাবনা-দ্রব্যের মধ্যে খণ্ডকর্ণস্থলে ঘণ্টকর্ণ পাঠ কোন কোন 

গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ঘণ্টকর্ণশব্দে বেটুকুল অর্থ বুঝিতে হইবে। 

বিজযভৈরব রস ।-- পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাঁল, মিঠাবিষ, 

বিডঙ্গ, রেণুক, মুতাঃ এলাইচ, পিপুলমুল, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, ত্রিফল!ঃ চিতামূল ও 

জয়পালবীজ,__ প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ এবং পুরাতন গুড় ২ ছুইভাগ, একক্র 
মিশ্রিত করিয়া, তেঁতুলবীজের মত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ওঁধধ প্রা ঃ- 

কালে সেব্য। ইহাদ্বার] কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল, প্রমেহ, বিষম্জরঃ বক্ষোবেদনা, 

কঠরোগ, অজীর্ণ, পাওু, গ্রহণীরোগ ও বাঁতরোগের উপশম হয়। 
চক্জ্রামৃত-রস ।-_ত্রিকটু, ভ্রিফলা, চই, ধনে, জীরা ও সৈন্ধব-লবণ,-_ 

প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোল1, পারদ, গন্ধক, লৌহ--প্রতোক দ্রব্য ২ ছুই- 
তোল! ; সোহাগাঁর খই ৮ আটতোলা১ মরিচ ৪ চাঁরিতোল!,__এই সমুদাক্ দ্রব্য 

ছাগছুগ্ধলহ পেষণ করিয়া, ৬ ছয়রতিগ্রমাঁণ বটিক! প্রস্তত করিবে । অন্থপান- 

দ্রব্য-_রক্তোৎপল, নীলোঁৎপল, কুলখকলাই, ছাগছুপ্ধ, কেশুরে ও আদা! প্রভৃতি 

দ্রব্যের মধ্যে যে কোন একটার রম, অথবা পিপুলের চূর্ণ ও মধু। ইহা সেবন 
করিলে, নানাবিধ কাস, শ্বাস, রক্তবমন, জ্বর, দাহ, ভ্রম ও জীর্ণজ্র প্রভৃতি 

নানারোগ নই হয়। ' ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক | এই ওঁষধ নেবন 
কক্ষিক়া১ মিলিত ২ দুইতোঁল! পরিমাণে বাঁসক, গুল, বামুনহাটী, মুতা ও কণ্ট- 

কারী /॥* অর্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, /%০ অদ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, 

কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিলে, বিশেষ উপকার হয়। 

কাস-কুঠার-রস |-_হিচ্কুল মরিচ, গন্ধক, ত্রিকটু ও সোহাগার খই, 

এইসকল দ্রব্য জলের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তত 

করিবে। অমুপান- আদার রস, ইভা সেবন করিলে, স্ন্নিপাঁত ও সব্বপ্রকাঁর 

কাসরোগ নষ্ট হয়। 

শৃঙ্গারাত্র ।-_অন্র ১৬ যোলতোল। ; কপূর জয়িত্রী, বালা, গজপিপ্ললী, 

তেজপত্রঃ লবঙ্গ, জটা'মাংসী, তালীশপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল, 

প্রত্যেক ॥০ অর্ধতোল|; হরীতিকী, আমলকী, বহেড়। ও ভ্রিকট্র,__প্রতোক ।০ 

চারি আন) এলাইচ ও জীঁর়ফল,-_-প্রত্যেক ১ একতোলা ; গন্ধক ১ একতো লা, 

এবং পারদ ॥০ অর্ধদতোল1,_-এইলকল দ্রবা জলের সহিত মর্দন করিয়া, সিদ্ধ- 

ট ______ 
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চণক প্রমাণ বটিক। প্রস্তুত করিবে । কিঞ্চিৎ আদা ও পাণের রসের সহিত ইহ! 

সেবনীয়। ওষধ সেবনাস্তে কিঞ্চিৎ শীতলজল পান কর! আবস্তক। ইহ! সেবনে 
কাপা,'দ বিব্ধি রোগের শান্তি এবং বলবীর্ধযাি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

! সার্ববভৌম-রস ।-_ পূর্বোক্ত শৃঙ্গারাভ্রের মহিত ২ দুইমাষ! পরিমিত স্বর্ণ 

ব। লৌহ মিশ্রিত করিলে, তাহাকে সার্ববভৌম-রদ কহে। ইহা শৃঙ্গারাভ্র অপেক্ষা 
অধিক বলকারক। 

বৃহৎ শৃঙ্গারাভ্র !-_পারদ, গন্ধক, পোহাগা, নাগেশ্বর, কপূর, জয়িত্রী 
লবঙ্গ, তেজপত্র ও ধুতুরার বীজ, কাহারও মতে স্বর্ণভন্মঃ ইহাদের প্রত্যেকটা ২ | 

ছুইতোলা, অন্রভম্ম ৮ আটতোল1, এবং তালীশপত্র, মুতা, কুড়, জটামাংসী, 
দারুচিনি, ধাইফুল, এলাইচ, ত্রিকটু, ভ্রিফল! ও গজপিপ্পলী, এই কয়েকটা দ্রব্যের 

প্রত্যেকটা ৪ চারিতোল! পরিমাণে একত্রিত করিয়!, পিপুলের কাথের সহিত মর্দন 

করিবে, এবং ১ একরতি পরিমাঁণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। দারুচিনি ও মধুর 

সহিত ইহা সেবন করিলে, অগ্নিমান্দা, অরুচি, পাও, কামলা) উদর, শোঁথ, জর, 
গরহণী, কাস, শ্বাস ও বক্ষ। গ্রভৃতি নানারে।গ নিবারিত হয়, এবং বল, বর্ণ ও 

অগ্নি বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

কাসলন্মমীবিলাস ।-__বঙ্গ, লৌহ, অত্র, তাস, কাস।, পারদ, হরিতাল, 

মন্ছাল ও খর্পর,-- প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে একত্র মাড়িয়া, তাহাতে 

৩ তিনদিন করিয়া কেগুরিয়ার রসের ও কুলথ-কলায়ের কাঁথের ভাঁবন! দিবে। 
পরে তাহার সহিত এল।ইচ, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, 

ত্রিফলা, তগরপাদ্রকা, দারুচিনি ও বংশলোচন এই কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকটা 

২ ছুইতোঁলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, পুঅর্বাব কেপ্টুরিক্ার রস ও কুলথকলায়ের 

কাথের সহিত মাঁড়িয়1, চণকপ্রমাণ বটিক প্রস্তুত করিবে। অন্ুপান-__শীতল 

জল। এই ওঁষধ সেবন করিলে, রাজধস্ম!, রক্তকাস, শ্বাস, হলীমক, পাও, শে'থ, 

শুল, অর্শঃ ও প্রমেহ গ্রভৃতি রোঁগনাশ হয় । ইহা অগ্রিকাঁরক ও বলবর্ধক। 

সমশর্কর লৌহ |__লবঙ্গ, কট্ফল, কুড়, যমানী, ত্রিকট্, চিতামুল, 
পিপুলমূল, বাঁদকমুলের ছাল, কণ্ট কারী, চই, কীক্ড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, তেজপত্র, 

বড় এলাটচ, নাঁগেস্বর, হরীতকী, শঠী, ককোল, মু, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষণর, 

গ্রত্যেক এক এক ভাগ, এবং সর্ধসমষ্টির সমান চিনি, এইসমুদায় দ্রব্য একত্র 

৩৩৫ ররর রে 



২ 
চি কবিরাজি-শিক্ষা। 

মিশ্রিত করিয়। ত্বতভাঁগ্ডে রাখিবে । এই গুঁঘধ, সকল প্রকার কাল, রক্তপিত্ত, । 

ক্ষয়কাস ও শ্বাসরোগের নিবারক ) এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি কারক। মাত্রা-- 

৪ চাঁরিমাঁষা। 

পঞ্চাম়ুত রস ।- পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুঈভাঁগ, তাঁঅ ২ দুইভাগ, 

মরিচ ১০ দশভাঁগ, অভ্র ৪ চাঁরিভাঁগ ও গিঠাবিষ ১ একভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে 
নেবুর রসের ভাবন। দিয়া, মাঁধকলায়ের মত বটিক1 প্রস্তত করিবে। মধু ও 

বহেড়াচুর্ণের সহিত এই গুঁধধ সেবন করিলে, বাতিজ কাম্ বিনষ্ট হয়। 

পুরন্দরবটা | পারদ ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ ছুই ভাঁগ, এবং ত্রিকটু 

ও ত্রিকলা--প্রতোকের চর্ণ ১ এক ভাঁগ, এইসমস্ত দ্রবো ছাণ্ছুপ্ধের ভাবন। দিয়] 

বটিক! গ্রস্তৃত করিবে । আদাঁব বসের সহিত এই গুঁষধ সেবন করিরা, শীতল জল 

অন্পান করিলে, কাস ৪ শ্বাসবোগ নিবাবিত হয়। ইহা] অগ্নিকাঁরক এবং নিত্য- 

সেবনে রসারন। 

কালাস্তক রস |--পাবদ, গন্ধক, গিঠাঁবিষ, শালপাণী ও ধনে, ইহাদের 

প্রত্যেকের সমভাগ চর্ণ ও সব্বসমষ্্ির দমন রা ;) একর মিশিত কবিবে। 
৪ চারির৩ মাত্রায় এই চূর্ণ মুর সঠিত গিশিত কিয়া দেবন করিলে, কাঁস- তি 

2:25 ০৯১ পির সপ লিল পপ সপ ই 

কাপসঃহাবি (ভরব '___পাঁরদ, গন্গক, তায, অন্ত শঙ্খ ও লৌভভশ্মা, 

সৌভাগাঁর খই, মরিচ, কুড়। ভালীশপত্র, ভারফল ও লর্গ। হোক দ্রবা ২ ঢইঈ- 

তোঁলা পপিসানে এক ল শর্দিন করিতে 5 এবং ভাহ।ডে এহকুড়ি, কেশ্ুকে, নিজিন্টী। 

ক!ঠকম'চীঃ ঘদঘসে, শালপাণী, গাগা, বাশুহাটী, হতাতণী ও হাসব। ইভাদের । 

ূ 

রোঁগের শান্তি হয়। : 

ৃ 

গ্রাত্যেকের পাব বন ৯ ততো লশ পাবধিনাতন ইস, এক হকুপীব ভাপা দিনে, 

ত্র নেও পপ 1 এরি নি ৰা শে ১5 4 এটি রশ টি নি ক বেত রা ৎ ৮ পিএ ূ 
৮,112 542 1” ন17ণ 19 হাশ্পুছ কাবিল 1৮০টি, আািব্াতা ও গাব । 

ণ .. নু 
| পদের সহি হত যব সেণন বাবঃনেও 2157 টিক দুশ্ছুলি লি শুভ শাস।। 

৬ 
॥ ৯.৮ র্ ভিন ক ৫ শি সে বকের রিলে ্ । 

এবং শ্বাস হজ গ্রভতি [নিবাকি5 হন ইভা পুটিকাদকও এবং বল) নন 
রে 

| জহি এ আছি 23. 
পে ক? 
টিং ঠা বাাবক । রে 

(পণক্াসান্তুক্ক রসি তায়) আল এ কাশ্পৌতভন্ম, এইট ও টিনা 
ডব্যের প্রঠ্যেবটা সহ 1, বাঁলপা মন্দার ছাঁলের কন, বকুলের রস ও জম 

বেংমের রসের ক্র এক একধার মর্দন কগয, উপযুক্তপরিমাণে ৩ তিন 
লক. ৯:৮2 
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এ রঃ 
১ রি 

পপপীপার্শী লন সস 4 কি স্পা শা তি শাীোশিোটির তা শী শী 2 শী শশী শশা শীশীশীশিশীশপপ পপ টিপিপি ও পাপ্পীপশীক্পাাপীপিশি 

দিবস সেবন করিলে, পিশুজ কাস, এবং শ্বাস, ক্ষয় ও অগ্রিমান্দ্য রোগ নিবা- 

বিত হয়। 

অমুতার্ণব-রূস |-_ পারদ, গন্ধক, লৌত, সোহাগাঁর খই, রাঙ্গা, বিড়ঙ্গ, 

ত্রিফলা, দেবদারু, চিতামূল, (গ্রন্থান্তরে চিতামূলের পরিবর্তে ত্রিকটু ব্যবহারের । 

উপদেশ আছে), গুলঞ্চ, পদ্মাকাষ্ঠ ও মিঠাবিষ,_-গ্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগ ; একত্র 

মপুব সহিত মর্দিন করিয়া, ২ ছুইঈরতভি-পরিমাণে ঝটিকা করিবে । এই ওষপ 

সেবনে বাঁতজ-কাঁস প্রভৃতি উপশমিত হয় । 

মহাঁকাঁমেশবর-রস 1 পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, তা, অত্র, সর্ণ- 

(মানিক, ভিম্কুলঃ মিঠাবিষ, ভাঁরদণ, লবঙ্গ, দারুচিনি, এলাইচ, নাগেখর, ধুভবা- 

বীজ ৪ জয়গালবীজ উহ্াঁদের প্রতোকটী এক একভাগ, এবং মর্চিচর্ণ ৩ চিন- 

ভাঁগ, এইসমন্ত দকো সিদ্দিক রসেব ভাবনা দিয়া, লোৌহদগুদ্বারা তাহ] চি 

কবিবে । 'আঁদান রসেব সহিত ১ একরতিমাবায় এই ওঁষধধ সেবন করিলে, 

কাঁস। শ্বাস, ক্ষয়, যঙ্গমা, কবোঁগ, এবং সন্নিপাত জর 'ও অভিন্ঠাস জবর .প্রভৃতি 
এস শা শাশিশীীিশ শিশু এসি শশী সপোন 

আডামবানন্দাভ্র |--কণ্টকারী, বাঁক, শ|লপ।ণী, বেলছাল, শোণা-, 
ছাঁল, পাকনঙ্তাঁল, চাকুলে, বামনহাটী, আদা, চিতানিণ, পিপুলমূল, গোক্ষাবঃ 

চই) পাছার ৪ জানকুশা, চাঁদের £তে'কের ১ একগলপবিদিত রসের সঠিত পপ ০১৩ 

আনব এক হকবাব দন করিত ভিত আছি ॥০ আনব পরিমাণে সেবন 
জা চু খা 2 স্কাশ ৮77 তিতা ৯ স্প চে ? ী: নি ক্স 

পাশ্লে, খাঁচা, হ্রাড়িও হল সগুবভঙ্গ। দিল্লতি। 5 25 পুত পাতশী, জব নেহ, 1: ৭ ] 

| ত্ 
রি ডা তি 2 নখ 1 ৬ - কর ০৮, ওলা” * (শা নাতে এল থিলু। গতি, দ1৮5 বোঠঃ শ্গ, জাম, পাক, বানি, হজাদক। বাম কৃত, পাহাও 

1 

গতিণা, আশ, দি নত হর গামপোর 9 িকলোষ অউতে উত্পন্ বাঝহীজ। 
তর € ॥ পে .্ 52. ৫5 (৫ স্ হি তা] বোগ 11105 511 হাহ| পন কাবিক। শুঞ্লাদিধাকিব্ৰকও এবং প্রগানন। 

। ঙ 

8১১1৮7745 চা ত বুদ, নব পয, ভা জী, উিঞ্ঞ বলাকা ও রী শা ?১ ১৮1 ে ! [টি রঃ 1 * 5 €.. ব্ সৎ 2৭ বারন ঠা পয 1) ৩« ]1 54 ৬ ॥ 

ডল 4 ১॥ 1 

5 খু টি রস - 2748 ৬ (না ১ ঞ$ চা চন বৃ না. 8:2০ শি 

পরিমিত যারা এহন জর কলর হরর « 

॥ চি ০55 1 লা ন্ রি ্ পি বনি না 

72522 দশক ৪ পপুচ। 12 ভরা তির, এরি 

মশ্রিত কণা মন্দন কবিবে এবং রাত গজপিগ্লান ক্াঁথে 795 ৃ 
চণক গ্রনাণ বটিবা প্রস্তুত কতিবে। এই ওষধ সেবন কাঁবণে, কাস শ্বীন। অন, 

, ভিগন্দব, হ্বং-শুপ) পাখ্ব-শুল, কর্ণরোগ, প্রগেহ ও অশ্মরারেগ প্রশমিত হয়। 
শপ পাপা 

ঠি ্টী, নু টির ররর করের 7852 -8-গরর র যারহরারারালররে 



রি ্প্প্যারির”স্পত 
্ষ 

জর্ববেশ্বর রন ।--পারদ, গন্ধক, অভ্র ও স্বর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য মভাগ। |. 

একত্র ২ ছুইপ্রহ্র কাল মর্দন করিয়া, তাহার লহিত ভ্রিকটু, লব, এলাইচ ও | 
সোঁহাগ!র খই, ইহাদের প্রত্যেকের এক এক ভাগ মিশ্রিত করিবে) এবং |. 

তাধাতে কণ্টকারীর রসের ২১ একুশবার, সভিনা বীজের কাথের ৭ সাতবার ও | 

আদার «সের ৭ সাতবার পৃথক্ পৃথক ভাবন! দিতে হইবে। অন্ুপান--বহেড়ার |. 
কাথ। এই ওঁষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস ও ক্ষত্ন প্রভৃতি পীড়ার উপশম 

হইয়। থাকে । 

তরুণনন্দ-রম |--পাঁরদ ২ ছুঈতোলা ও গন্ধক ২ দুইতোলা, একত্র 

ইহাদের কজ্জরলী করিয়া, বেলছাল,গণিয়ারীছাল, শোণা ছাল, গান্তারীছাল, পারুল- 

ছাল, বেড়েলঃ মুতা, পুনর্নবা, আমলকী, বৃহতী, :বাসকপত্র, ভূমিকুম্মাগড ও শত- 

মূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ ছুইতোল। রসের সহিত সেই কজ্জলী মর্দন করিবে, 

তত্পরে ১০ দ্শতোল! বাসক-রসের সহিত পুনর্ব।র মর্দন করিয়া, অভ্র ৪ চারি 

তোলা, কপূর ১ একতোলা, এবং জায়ফল, জয়িত্রী, জটামাংসী, তালীশপত্রঃ | 
এঙ্গাইচ ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একমাষা পরিমাণে তাহার সহিত মিশ্রিত! 
করিবে। তাহার পরে আর একবার ভূমিকুম্মাণ্ডের রসের সহিত তাহ মর্দন 

করিয়া) ২ দুইরতি-পরিমাণে বটঢকা প্রস্তত করিবে । এই ওষধ সেবনে কাস, 

ৃ শ্বাস, ক্ষয়, উরঃক্ষত, স্বরভল্গ, অরুচি, পাওু? কামলা, হলীমক, প্লীহাঃ গুল্স, জীর্ণ | 

জব, গ্রহ্থণী, অতিসার, আমদোষ, শোথ 'ও ভগন্দর প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়। 

। ইহা পুষ্টিকাঁরক, শুক্রবর্ধক, রসাপন, চক্ষুর হিতকর এবং রি শক্তির বুদ্ধিকাঁরক। 
স্বচ্ছন্দ-ভৈরব ।--পারদ ১ একভাগ, গঞ্ধক ২ দুইভাগ ও সৈন্ধব ২ 

ছুইভাগ, ভেলার রসের সহিত একত্র ৫ পাঁচদিন মর্দন করিবে । তৎপরে মুষাবন্ধ | 
করিয়া, নাতিতীক্ষ-নাতিমুছ অগ্রিজালে ১ একরাত্র পাক করিতে হইবে। সমস্ত 

দ্রব্য ভম্মীভূত হইলে, ওষধ বাহির করিয়া লইবে। উপযুক্ত অন্ুপানের সহিত | 
২ ছুইরতি-পরিম'ণে এই ওষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, গ্রহণী, সংগ্রহ-গ্রহণী, 

অনিদ্রা ও জরকাঁলীন তন্দ্র! প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহাদ্বারা শরীরে পুষ্টি ও 

সৌকুমার্ধ্য এবং মনের সন্থষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

চন্দ্রামবত-লোৌহ। _-ত্রিকটু, ব্রিফলা, ধনে, চই, জীরা ও সৈন্ধব,__ 
প্রত্যেক দ্রব্য মমভাঁগ, এবং মনঃশিলাদ্বীরা জারিত লোহ, ইহাদের সমষ্টির সমান 

যি 8 
পম পপ এপ পপ সপ 

সপ 



ডং কামসরোগ। ৪৯১ নি 
[রাতকে 

একত্র জলের সহিত মর্দিন করিয়া, ৯ নয়রতি-পরিমিত বটিক। প্রস্তত করিবে । 

চন্্রামৃত-রপোক্ত অনুপাঁনসহ ইহ! সেবন করিলে, চন্দ্রামৃত রসের ন্যায় সমুদয় 

উপকার লাভ করা যায়। 

নিত্যোদয়-রস |-_-পারদ ও চারিতোল। 'ও গন্ধক ৪ চাঁরিতোঁল!, একত্র 

ইহাদের কজ্জলী করিয়!, যথাক্রমে বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী- 

ছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, মুসা, পুনর্নব1, আমলকী, বৃহতী, বাপকপত্র, ভূমি- 
কুষ্মাণ্ড ও শতমূলী,-এতোকের ২ ছুইতোলা রসের সহিত মর্দন করিবে । তৎ- 
পরে স্বর্ণ, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক,__ প্রত্যেক ॥০ অর্দতোল।, কৃষ্ণান্রভম্ম ১ একপল 
(৮ আটতোঁল! ), শ্বেতাত্রভস্ম ৪ চারিতোলা, এবং জায়ফল, জয়িত্রী, জট।মাংসী, 
তাঁলীশপত্র, এলাইচ'৪ লবঙ্গ,-প্রত্যেক দ্রবা ১ একতোল| পরিমাণে ভাহার 

সহিত মিশ্রিত করিয়া, উপধুক্ত-পরিমিত বাঁসকপাতা রসের সহিত মর্দন 

করিবে? শুদ্ধ হইলে, ভূমিকুক্সাণ্ডেব রসপহ পুনর্ধবার মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি- 
পরিমাণে বটিকা গস্তত করিবে । মধু ও পিপুলচুর্ণের সহত মিশ্রিত করিয়া, 
এই ওঁষধ সেবন করিলে, সব্বব্ধি নূতন ও পুরাতন কাস, রাজাক্ষম!, জীর্ণজর, 

ধাঁতুগতজ্বব, অর্শঃ, অগ্রমান্দা, পাও, কামলা ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ার নিবারণ 

হয় ইহ] বল, বর্ণ ও কান্তিবদ্ধক। 
বসভ্ততিলক-রস ।__ স্বর্ণ ১ একতোলা, অভ্র ২ ছুইতভোঁলা, লৌহ ৩ 

তিনতোলা, পাঁরদ ৪ চারিভোলা, গন্ধক ৪ চারিতোলা, বঙ্গ ২ ছইভোঁল।, মুক্তা ২ 

ছুইতোল। ও প্রবাল ২ ছুইতভোলা, এইসকল দ্রব্য বক, গোক্ষুর ও ইক্ষুরসের 

সহিত মর্দন করিয়া, বদ্ধমুষায় বিলঘুটিয়াব অগ্রতে বালুকাযন্ত্রে ৭ সাত গ্রহরকাঁল 

পাক করিবে। পরে উদ্ধত করিয়া তাহাতে মৃগনাভির ও কপুরের ভাবনা দিয়া 

মাঁড়িয়! লইবে। মাত্রা-২ ছুইরতি। ইহা কানের ও ক্ষযরৌগেব মহৌষধ । 
মেহ, হৃদ্রোগ, জর, শুল, অশ্মবী, পাও, এবং বিষদেষ প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ 
উপকারক। ইহাদ্বারা বল ও শুক্র বদ্ধিত হয়। 

কণ্টকারী-ঘ্বত ।--কণ্টকারীর রদ ১৬ োলনের, এব" বন্ধার্থ বান্না, ! 
বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোঁক্ষুর, মিলিত /১ একসের, এইসকল ড্রবোর সহিত /৪ 

চাঁরিসের ঘ্বত যথাবিধি পাক করিবে । এই ঘ্বৃত সেবন করিলে, পঞ্চবিধ কাস 

নিবারিত হয়। 

এ 

সাপ ৯ পাপী পপ 

সে প্পাপীী পিস 



পপি শিপ 

৪৯২ কবিরাজি-শিক্ষা | 
চি শু 

বুহগু কণ্টকারী-ঘ্বত ।__মূল, পত্র ও শাখার সহিত কণ্টকারীর 
ক্কাথ ১৬ যোঁনসের, ঘ্বৃত /৪ চাঁরিসের, এবং কক্দ্রব্য যথা--বেড়েলা, ত্রিকটু, 

বিড়ঙ্গ, শঠী, চিতামূল, সচল-লবণ, যবক্ষার, বেলছাল, আমলকী, কুড়, শ্বেত- 
পুনর্নবা, বৃহতী, হরীতকী, বানী, দাড়িম ফল, খধদ্ধি, দ্রাক্ষা, রক্ত-পুনর্নবা, চই) 

ছুরাঁলভা, অস্নবেতস, কীকড়াশৃঙ্গী, ভ'ই-আমলা, বামুনহাটী, রান্না ও গোক্ষুর, 
এইসকল দ্রব্য মিলিত /১ এব সের, উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া লইবে, এবং যথা- 

নিয়মে পাঁক করিবে। এই দ্বতদ্ধারা সর্বপ্রকার কাস, কফরোঁগ, হিকা! ও শ্বাঁ 

প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। 

দশমুল-ঘত ।-_দশমূলের ক্লাথ /৮ 'আটসের, কুকুটের ও তিত্তির- 
পঙ্গীর মাংসরস মিলিত /৮ ভাটসেন, এবং কলার্থ ধাষুনহাটার মূল 4১ একসের, 

এইসকল ডব্যেব সহিত 4৪ চাঁরিসের ঘত যথানিয়মে পাক করিবে ।  উপযুক্ত- 

পরিমাঁণে এই ঘ্বৃত সেবন করিলে, বাতজ কাস প্রশমিত হয়। 

দশমুল|্ দুত নত 5 চাবিসের, দশমুলের ক্াঁথ ১৬ ষোলসের, 

এসং কন্ধার্থ»_কুড়, শঠী, বিহুণল, শ্ঠ, পিপুপ, মবিচ ৪ হিং, প্রতোক দ্রব্য ২ 

ছুইভোদা; বথাবীতি পাক করিয! সেবন করিলে। বাতশেক্সে্ণ কান এবং সর্ষ 

প্রকাব শ্বাস নিবাপিত হয । | 

২০০ আছ পপ পপ 

৮ শী শিপ জপ পলা স্পা পা শিপ? পিপি পপি পি পট 

পিউ টি এত রিট উরি ল্প 

দশমূলযট্প্লক ঘ্বত 1--ঘ্ঘত 49 চা'রিমেব, দশমূলের কাঁথ ১৬ ষোল 
মের, এত কদর বগা পিপুল, পপুতের মল চইঃ চিভামল, শত 2 মতন, 

।ল 1% 7 8 ৬ টি] ন্প্ ৰ্ 12 পাল ক ৫5 ওত ২ রী শন ৬51 1512 ৭ ভু তির 11? ৮৪ ॥ | 15 বিদহ ৭ (্হ1৩) শা, [প, 

পার্বশুণ ৪ ভিক্টাব নিাবিণকাপকী। 
০ টির ৮79 রি সিরা ৮ 

711) ৬51 [ই ট্রি ডট ছাপ £ বস্। | সি 5০৭1ল, 

হা সাললগিতি অত তত ৫18 হু ভঠা জাহান হবি 
স্ব +৮১ 7 ক্রু ৮8 বর... কে হী 4০17 ৮ শর্বশত রা এ ণাউ এ শান, প্হ্যেক পব্যি হি খপ, বঙ্গাপ পাসুম্জাগি। কাস চালিত কিণিপনশাঃ 

০1058171945 

“শষ ১৩ দা লিছেশ ) $হ কাদের সপে বন্দ 1 পা হহবে ১ কক্ছগাকের 

দিনত অল্প হণ বিবার পরগে্ন নাই 1 হৈণগাকান্তে গঙ্গ্রব্যের মহিত হহা। 
পুনর্দার পাক করিবে । গন্ধ দ্র.শার বো শিশ্ন, কুগুম,। নখ, শ্বেতচন্দন, ৃ 

কপুর, এলীইচ '9 লগ, এইমকল দ্রব্য তৈগ নামাইয়া হাতে প্রদান করিবে। ূ 
তর 4 
সপ পাপা পপ ০১ ০5 



সস সু পাত 

কাসরোগ। ৪১৯৩ 

এই তৈল মর্দন করিলে, বক্ষ ও কাঁসরোগ প্রশামত হয়, এবং বল বর্ণাদি বন্ধিত 
হইয়া থাঁকে। 

বৃহৎ চন্দনাগ্য তৈল ।__ঠিলটহল 4৪ চারিসের, কাথার্থ লাক্ষা /২ 
দুইসের, জল ১৬ যোলসের__শেষ /9 চাঁরিসের। দধির মাত ১৬ যোঁলসের | 
ক্ধার্থ__রক্তচন্দন, বালা, নথী, কুড়, বষ্টিমধু , শৈলজ, পন্মকাষ্ঠ, মঞ্িষঠা, দেবদারু, 
শঠী, সরলকাষ্ঠ, এলাইচ, খটাশী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, শিলা'রম, মুরামাংসী, জটা- 
মাংসী, কককোল, গ্িয়ঙ্কু, মৃতা, হারদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্তামাঁলতা, অনস্তমূল, লতা- 

কন্তরী, লবন্গ, অগুরু, কুস্কুম, দারুচিনি, রেণুক ও নালুকা, ইহাদের গ্রত্যেকটা ২ 

ূ দুইতোলা, এ.ং পাকার্থ জল ১৬ যোঁলনের ; যগাঁ'বধি পাক করিয়া, পরে গন্ধপাক 

করিবে। পরিশেষে তাহাতে মৃগনাভি এবং পূর্বোক্ত গন্ধদ্রব্য দিতে হইবে। 

ইহা ঝ)বহারে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বান ও কাস প্রভৃতি গীড়া প্রশমিত হয়। 

বাঁদাচন্দনাদি তৈল |-_-বাঁসকছাল ১২॥০ সাঁড়েবারসের, পাকার্থ জল 
ক চৌমটটিসের,_দেষ ১৬ ষোলসের ; রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, বামুনহাঁটা, মিলিত 
| দশমূল ও কণ্টকারী প্রত্যেকটী ২* কুড়িপল অর্থাৎ সমুদায়ে ১২।০ সাড়েবাঁরসের, 

পাকচার্থ জল ৬3 চৌধ্ট্রিসের,-শেঘ ১৬ ঝোলস্রে। লাক্ষ! ১২॥* সাড়েবাবসের, 

শপ পপ 

শাশিস্পশিলী পাশা পা শপ শিশিশীশীপিস্পীশীীিলি 

পাঁকার্থজল ৬৪ চৌষটিসের.-শেষ ১৬ যোলসের ; এইসমস্ত ক্কাথ, এবং দধির 

মাত ১৬ যোলসের ; কক্কার্থ--রক্তচন্দন, বেণুকা, করঞ্জ অশ্বগন্ধা, গন্ধভাঁহুলে, 

দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, মেদ, মহানেদা, ভ্রিকটু, 

| রান্না, যষ্টিমধু. শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবধার, প্রিয় ও বহেড়া, প্রত্যেক দ্রণ্য ৯ 
একপল (4৮ আট তোল! ), এইসমন্ত দ্রব্যের সহত ১৬ যোঁলসের তিলতৈল 

যখ।বিধি পাক কঠিবে। এই ঠৈল মদন করিলে, কাস, শ্বাস, জর, রক্তাপত্ত 

রাঁকবক্ষা, ক্ষত, ক্ষয়, পাও, কামলা ও হলীমক প্রন্ভতি রোগের উপশম হর, এবং 

| বল, বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টিব বৃদ্ধি হইয়। থাঁকে। 

র 

শী. ৮, 



5 
ক 
রি ৪৯৭ কবিরাজি-শিক্ষা। 

হিক্কা ও শ্বানরোগ। 
এ 

| শূঙ্গ্যাদি-চূর্ণ ।__-কাক্ডাশৃলী, ত্রিকটু, ব্রিফল।, কণ্টকারী, বামুনহাঁটা, 

| কুড় ও পঞ্চলবণ্, এইসমুদার দ্রব্য সমভাগে একত্র দিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত 

পরিমাণে উঞ্ণজলের সহিত দেবন করিলে, হিক্কা, শ্বাস, উদ্ধীবাঁযু, কাস, অরুচি ও 

গীনম রোগের উপশম হয়। 

হরিদ্রোদি-চুর্ণ ।-_ হরিদ্রা, মরিচ, ভ্রাক্ষা, পুরাতন-গুড়, রাল্সা, পিপুল, 

ও শী, এই সমুদাঁয় দ্রব্য সমভাগে উপযুক্ত-পরিমিত সর্ধপ-তৈলের সহিত 

মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, প্রাণনাশক উতকট শ্বাসও 

নিবারিত হয়। 

ৃ ভাগীগুড় ।___বামুনহাটার মূল ১২/০ সাড়েবারসের, দশমুল-_ প্রত্যেক 
| /ম* সওয়াসের, এবং হরীতকী ১০০ একশশুটী (বস্ত্রে শিথিলভাবে বীধিরা! ), 

1 ১১৬ একশত যোলসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ২৯ উনত্রিশসের অবশেষ থাঁকিতে 
| নামাইবে। তৎপরে ছাঁকিয়া এ জলে উক্ত হরীতকীদকল এবং ১২॥০ সাড়ে 
1 বারসের পুরাতন গুড় দিয়া পাঁক করিবে। ঘন হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, 

তেজপত্র ও এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোল! ও ববক্ষার ৪ চারি- 

| তোলা প্রঙ্গেপ দিয় নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত ৬ ছয়পল (/%০ 

তিনপোয়া ) মধু মিশ্রিত করিবে। ॥* অদ্ধচোলা হইতে ২ ছুইতোলা মাত্রায় 

1 এই অবলেহ এবং এক একটী হরীতকী সেবন করিলে, ইহাদ্বার! প্রবল শ্বাস ও 

| পঞ্চবিধ কাসাদি নিবারিত হয়। 
ভাগীশর্করা । _-বামুনহাটীর মুল /৬০ সওয়া ছয়সের। বানকমুলের 

ছাল /৬1০ সওয়া ছয়সের, কণ্টকারী /৬1০ সওয়া ছয়মের, একত্র ৯৬ ছিয়ানব্বই 
1 দের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৪ চবিবশসের অবশেষ রাখিবে, এবং ৪ চারিটা বাঁছুড়ের 
| মাংস, ১৬ ধোলসের জলে পাক করিয়া, ৪ চারিসের থাকিতে ছাকিয়া লইবে। ৰ 

উভয় ক্কাথ একত্র করিয়।, তাহাতে /২ ছুইসের চিনি দিয়া পাক করিবে। ঘন 

হইলে নামাইয়া, তাহাতে ভ্রিকটু, ভ্রিফলা, মুত, তালীশপত্র, নাগেখর, সামুন হাটা, 

2 2 



২. উকি, 

ি হিকা ও শ্বাসরোগ। ৪৯৫ 

বচ, গোক্ষুর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপন্ত্র, জীরা, বমানী, বনযমানী, বংশলোচন, 

কুলথকলাই, কটুফল, কুড়ঃ ও কাকৃড়াশৃঙ্গী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ এক- 

তোল! পরিমাণে গ্রক্ষেপ দিবে । অবস্থানুসারে উপযুক্ত অনুপানসহ ॥০ অর্ধতোঁলা 

হইতে একতোলা পর্য্যস্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিবে। ইহার প্রবল শ্বাস) 
পঞ্চপ্রকার কাস, হিকা১ যক্ষা ও জীর্ণজর প্রভৃতি নিবারিত হইয়া, শরীরের 

পুষ্টি সাধিত হয়। 

শূঙ্গী গুড়-ঘৃত ।»কণ্টকারী, বুহতী, বাঁসকমূলের ছাল ও গুলঞ্চ,_- 
গত্যেক দ্রব্য ৫ পাচপল, শতমূল ১৫ পোনেরপল, বামুনহাটী ১০ দপল, গেক্ষুর 

ও পিপুলমুল-_ প্রত্যেক ৮ আঁটতোলা, এবং পারুলছাঁল ২৪ চব্বিশতোল।, এই- 

সমস্ত একত্র ৪ চারিগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়! 

লইবে। পরে তাহাতে ১০ দশপল পুরাতন গুড়, ৫ পাঁচপল ঘ্বৃত ও ১০ দশপল 

ছপ্ধ দিয়! পুনর্বধার পাক করিবে । ঘন হইলে, কীকড়াশৃঙ্গী ২ ছুইতোলা, জায়ফল 

৩ তিনতোল।, তেক্রপত্র ৩ তিনতোলা, লবঙ্গ ৪ চারিতোলা, বংশলোচন ৪ চাঁরি- 

তোলা, দারুচিনি ২ দুইতোলা, এলাইচ ২ দুইতোলা, কুড় ৪ চারিতোলা', শুঠ ৭ 

সাত তোলা, পিপুল ৮ আটতোঁলা, ভালীশপত্র ৩ তিনতোলা, ও জঙ্বিত্রী ১ এক ! 
ঠোলা, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, তাহার 
সহিত ৮ আটতোল! নধু মিশ্রিত করিবে । এই ওুঁষধ ২ দুইতে!লা মাত্রায় সেবন 

করাইবে। পরে কাঠবিড়ালীর মাংসচূর্ণ ১ একভাগ ও মরিচ ৪ চারিভাঁগ একত্র 

মাড়িয়। ১ একমাঁষ পরিমিত বটিক। করিবে; ওঁষধ সেবনের পরে এই বটিকা 

একটা চর্ববণ করিয়া কিঞ্িৎ জলপান কর্তব্য । ইহার অভাবে তেঁহুলপত্রের 

কাথে ৬ ছয়রতি মরিচচুর্ণ ও ছয়রতি হিং মিশ্রিত করিয়া! সেবন করাইবে, অথব! 
উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইবে। ইহাদারা প্রবল শ্বাস, উপদ্রবযুক্ত পঞ্চপ্রকার বাদ, 

1 ক্ষয়, স্বরভঙ্গ, অরুচি, ও রক্তপিত্ত প্রত্থৃতি বহুখিধি রোগ প্রশমিত হয়। 

পিপ্পলাগ্-লৌহ ।--পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কুল-বীজের শল্ত, 

ষ্টিমধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও কুড়, ইহাদের প্রতোকের চূর্ণ ১ একতোলা, এবং লৌহ 

৮ আটতোলা1), একজ জল দিয়া মাড়িয়ঃ ৫ পাঁচ€ঠিপ্রমাণ বটিক! করিবে। 

দোষ বিবেচনা পূর্বক বিভিন্ন অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, হিকা, বমি, এবং 

মহাশ্বাস বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা! হিকাঁরোগের মহৌষধ । 

2: 
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শপ শিশীশীশীসশীশ পাশা শীশাশীশী শিপ শী শীশ্াটি পি স্পা নি 

ন্ 

৪৯৬ কবিরাজি-শিক্ষ! | 

মহাশ্বানার-লৌহ।_-লৌহ ৪ চারিতোলা, অত্র ১ একতোলা, চিনি 
৪ চাঁরিতোলা, মধু ৪ চারিতোলা, এবং ত্রিফলা, ষষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পিপুল, কুল- 
বীজের শন্ত, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, কুড় ও নাগেশ্বর, ইহাদের 
প্রত্যেকের সুক্ষচূর্ণ ১ একতোলা, এইসকল দ্রব্য লৌহপাত্রে লৌহদগুদ্বারা ছুই- 
প্রহর কাল মর্দন করিবে। মাত্রা ২ অর্ধমাধা হইতে ২ দুইমাধা। এই ওঁষধ 
দেবন করিলে, মহাশ্বীস, পঞ্চপ্রকার কাস, এবং রক্তপিত্তাদি বিবিধ রোগসমূহ | 
নিশ্চয়ই নিবারিত হয়। 

শ্বাসকুঠার-রল ।-_পারদ,_গন্ধক, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, মনছাল, 
মরিচ ও ত্রিকটু, সমুদায় সমানভাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া ১ একরতি- 
পরিমাণে বটিকা প্রস্তত করিবে। আদার রপসহ ইহা সেবন করিলে, বাতশ্রেক্স- 
জনিত শ্বাস, কাঁস, এবং স্বরভঙ্গ নষ্ট হয়। 

দ্বিতীয-শ্বামকুঠার |-_-পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, মিঠাবিষ ও সোহা- 

গার খই, প্রত্যেক দ্রব্য এক একভাগ, মরিচ ৮ আটভাগ, এবং পিপুল ৬ ছয়ভাগ 

ও শুঠ ৬ ছয়ভাগ ; একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়। ২ দ্ুইব্তি পরিমাঁশে বটি কা 

প্রস্তুত করিবে। এই ওঁষধ সেবনে শ্বাস, কাস, ক্ষত, ক্ষয়, প্রতিশ্ঠায়, হৃদ্রোগ, 

স্বরভঙ্গ 'ও সান্নপাতদৌষ নিবারিত হয়। সংজ্ঞানাশ হইলে, এই ওষধের চূর্ণ 

ফুৎকারদ্বারা নাপারন্ধে, প্রবেশ করাইয়। দিলে, রোগীর সংজ্ঞালাভ হইয়া থাকে। 

ইহাকে কেহ কেহ নহাশ্বাসকুঠার বলেন। 

শ্াসভৈরব-রস ।-_-পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, তিকটু, মরিচ চই, এবং 

চিঠামূল,; এই সকলের সমভাগ চূর্ণ আদার রসের সহিত দর্দন্ করিয়া, ২ ছুই- 

রতি পরিমাণে বটিক। প্রস্তত করিবে । জলের সহিত এই উষধ পেব্য। ইহ] 

সেবনে শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ প্রশমিত হয়। 

শ্বসচিন্তমূণি | -_-লৌহভস্ম ৪ চাঁরিতোলা, গন্ধক ২ দুইতোঁল!, অভ্র 
২ দুইতোঁলা, পারদ ১ একতোলা স্বর্ণমাক্ষিক ১ একতোলা, মুক্তা ॥০ অর্ধীতোল।, 

্বর্ণভন্ম ॥০ অদ্ধীতোলা, এইপকল দ্রব্য কণ্টকারীর রল, আদার রস, ছাগছুগ্ধ 

ও যষ্টিমধুর কাথের ভাবনা দিয়া ৪ চাঁরিরতি-পরিমিত বটিক। প্রস্তত 
করিবে। অনুপান_মধু ও বহেড়াচর্ণ। শ্বাপ, কাস ও যক্মরোগে ইহ! বিশেষ 
উপকারক। ' 

৩ ১ ০ উউউউউউউউউউটিউউিিটউউিটিসিনিট 

প্র 



8 ৫ 
্ _.... হিকা ও শ্বাসরোগ। ৪৯৭ ও 

রিজয় বটী ।--পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, তাত, মিঠাঁবিষ, বিডৃঙগ, 
রেণুকা, মুতা, এলাইচ, পিপুলমুল্, নাগকেশর, ত্রিকট, ভ্রিফলা, চিতামূল ও 
জয়পাল-_ প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ-পরিমিত পুরাতন- 
গুড়ের সাহত মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় সেবন করাইবে। হহাদ্ারা শ্বাস, 
কাস, ক্ষয়, গুল্স, প্রমেহ, বিষমজর, স্ুতিকারোগ, গ্রহণীদৌষ, শূল, শ্বাস, এবং 
হত্ত-পদাদির দাহ নিবারিত হয়। 

ডাঁমরেশ্বরাভ্র ।-_বামুনহাটা, ধুতুরাপত্র, গুলঞ্চ, বাসকপত্র, কাঁল- 
কাহ্গন্দাপত্র, “ঘাড়ানিম, চই, পিপুলমূল, ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্যের 
১ একপলপরিমিত যথাযোগ্য ক্বাথ বা রসের সহিত ১ একপল (৮ আটতোলা ) 
অভ্রভস্ম এক একবার মর্দন করিবে। উপযুক্তমাত্রায় এই ওষধ সেবন করিলে, 
শ্বাস, কাস, যক্ষা পীনস, পাও, গুল, যর, প্রীহা, শোঁথ, শূল, উদর, মেহ, 

বিষমজর, বমি, অর্শঃ, দাহ, কণরোগ, চক্ষুরোগ, মুখরোগ, এবং বাঁত-পিত্-কফ- 

জনিত বিবিধ বিকার প্রশমিত হয়। হিক্কা ও শ্বীসরোগে এই ওষ্ধ প্রশম্ত। 
অন্ুপান-__মধু। 

সূর্য্য 'বর্ত-রস।--পারদ ও গন্ধক, এই উভয় দ্রব্য সমভাগ, একত্র 
স্বতকুমারীর রসের সহ্তি মদ্দিন করিয়া, উভবেের সমপরিমিত একথণ্ড তাত্রপত্রে 

তাহা লেপন করিবে । পরে সেই তাত্রপত্র একদিন বালুকাধন্ত্রে পাক করিয়া চূর্ণ 

করিছা লইবে। ২ দুইরতি পরিমাঁণে এই গুঁষধ সেবন করাইবে। তৎপরে রাখাল- 

শশার মুল, দেবদাঁরু ও ত্রিকটু, ইহাদের চূর্ণ ঝা কাথ, চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, 
উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইতে হইবে । ইহাদ্বার! উদ্গ্াস নিবারিত হয়। 

শ্বান-কানাচন্তামণি পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাগ, স্বর্ণ 

মাক্ষিক ১ একভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ একভাগ, খুক্তাভস্ম ই অন্ধীভাগ, অভ্রভম্ম ২ ছুই- 
ভাগ ও লৌহ্ভস্ম ৪ চাঁরিভাগ, এইসমস্ত দ্রব্যে কণ্টকারীর রস, ছা গছুগ্ধ, ব্টি- 

মধুর কা, ও পাণের রস, ইহাদের প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। 

তৎপরে ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তত করিয়া, নু ও পিপুলচূর্পের সহিত 
সেবন কারলে, শ্বাদ ও কাঁসরোগের উপশম হুইরা থাকে । ১. & 

লৌহপগ্সটী।--পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাগ, এবং লৌহতন্ম 

১ একভাগ, একত্র মর্দন করিয়া, যথানিয়মে তাহার পর্প টা প্রস্তত করিবে। 

সর রিরিরা তি 
(৩২) 



চে. 
৪৯৮ কবিরাজি-শিক্ষা ৷ ৷ 

পরে সেই পঞ্নণী চূর্ণ করিয়!, তাহাতে বামুনহাটী, মুগ্তিরী, বকপুষ্প, জয়ন্তী, ' 

নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক ও দ্বৃতকুমারী ইহার্দের যথাযোগ্য রস অথবা! কাঁথ,_- . 

প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়া ভাবনা! দিবে, তৎপরে তাহা তাত্রপাত্রে রুদ্ধ করিয়া 

পাক করিবে। ওষধের গন্ধ নির্গত হইলেই পাক শেষ হইগ্গাছে বুঝিতে হইবে। 
মাত্রা ২ দুইরতি। বিভিন্ন অন্ুপানের সহিত এই ওুঁধধ সকল রোগেই প্রঘুক্ত 

| হইতে পারে। পাণের সহিত, অথবা পিপুলচুর্ণমিশিত তুলসীপত্রের রসের 
সহিত, কিংবা! বাপকের রসের সহিত ইহা শ্বাম ও কাঁদরোগে প্রয়োগ করিতে 

হয়। এই ওষধ সেবনকালে বেগুন, কুমড়া, কল! এবং মাংসরস ভোঁজন কর! 

নিষিদ্ধ। লৌহের পরিবর্তে ইহাঁতে তাত্রভম্ম মিশিত করিলে, তাহা তাঁর 
পগ্পটী নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

কনকাসব .__-শাখা, মুল পত্র এবং ফলসহ কুট্টিত ধুতুরা ৩২ বত্রিশ 

তোলা, বাঁসকমুলের ছাল ৩২ বত্রিশতোলা, যষ্টিমধু, পিপুল, কণ্টকারী, নাগেশ্বর, 
শুঠ, বামুন্হাটা ও তালীশপত্র প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ যোৌলতোঁা, ধাইফুল /২ 

ুইসের, দ্রাক্ষা /২॥০ আড়াইসের, জল ১২৮ একশত আটাঁইশসের, চিনি ১২।০ 

সাড়েবারসের, এবং মধু /৬|০ ছয়সের একপোয়া ; এইসকল দ্রব্য উত্তমরূপে 
মিশ্রিত করিয়া; আবুত পাত্রে ১ একমাসকাল রাখিয়া দিবে । তৎ্পরে দ্রণাংশ 

ছাঁকিয়। লইবে। ইহা! সেবন করিলে, সকলপ্রকার শ্বাস, কাপ, এবং রক্তপিন্ত 

পভৃতি নানারোগের উপশম হয়। 

হিংআছ্-ঘত ।--ঘ্বত 4৪ চারিসের, হুপ্ধ /২ দ্ুইসের জল ১৬ 

যোলমের, কক্ধার্থ--কাল-ওক্ড়া, বিড়ঙ্গ, নাট|-করঞ্জের মুল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, 

ও চিতামুল_ প্রত্যেক ২ দুইতোল। ; বথানিয়মে পাক কদ্িবে। এই ঘ্বৃত সেবন 

করিলে, শ্বীসঃ কাঁস, ক্ষয়, অকচি, গুল্ম ও মলভেদ নিবারিত হয়। 

তেজোবত্যগ্য-ঘুত ।__ঘ্বত %৪ চারিসের, কন্ধার্থ_চই, হরীতকী, 
কুড়, পিপুল, কটৃকী, যমানী, পু্করমূল (কুড়), পলাণছাল, চিতামূল, শঠী, 

সচল-লবণ, ভূঁই আমলা; সৈন্ধব লবণ, বেলশুঠ, তাঁলীশপত্র, জীবন্তী ও বচ, 

প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোঁলা হিং ॥০ অদ্ধতোঁলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ যোঁলসের, 
বথাবিধি পাক কারিবে। এই ঘ্বৃত সেবন করিলে, ভিক্ক শ্বাস, শোঁথ) অর্শঃ, 

গ্রহণী, হৃদ্রোগ, পার্খববেদনা ও বাধুবিকৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

ড৮৮৪৪ 

পপর পোপ পপ পাপ সপ 

চট, 
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মুগনাভ্যাদ্ি অবলেহ 1__মুগণীডি, ছোট-এলাইচ, লবঙ্গ ও বংশ- 
লোচন, ইহাণ্র চূর্ণ, ঘ্বত ও মধুব সহিত মিশ্রত কবিন্') অবলেহন করিলে, 
বাকৃস্ম্ত (ভোলা ) ও ব্ববভদ্গেন শান্তি হন়। 

চব্যাদিচুর্ণ |__পুবাতন-গর সহিত চঈ, অগ্রবে তস, এ্িকটু, তেতুল, 

তাপীশপত্র, জীর1, বংপ্লোঁচন, চি চাদুল, দাঁকচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ, এই- 
সমুনার দ্রব্য সমম্ছাগে মিশ্রত কলিয়। উপদুকমাত্রান সেবন কৰিলে, স্থরভঙ্গ, 

পীনপল 9 প্ৈক্মক অকচি নট হম । 

নিদিদ্ধিকাবলেহ --কন্টকাবী ১২) সাঁড়েবাবলেন পিপুলমুল /৬)০ 

ছয়সের একপোন!, চিভীমূল 4৩%০ তিনসেব হইছটাক, এবং দশমুল মিলিত 
/৩৮%০ তিনসে+ দুইছটাক, এইসমস্ত দ্রব্য একজ্র ১২৮ একশত আটাইশসেব জলে 

পাঁক করিয়া, ১৬ ধোঁলসেৰ অধশ্ষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পবে তাহাতে 

পুরাতন গুড় ৮৮ আট সেন মিশ্িত কবিয়!, প্রনর্ধার পাক করিবে। লেহবৎ 

ঘন হইলে, পিপুল চণ /১ একনের, তরিভাতক (দাঁকচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ) 
মিলিত একপল, এবং মবিচচর্ণ ৮ জাটতোলা পরিমাণে প্রক্গেপ দিয়া নামাইবে। 
শীতল হইলে 91০ অদ্দমেব মধু হাহাব সহিত শিশ্রিত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা 
কনিয়া, উপধুক্তনাত্রাঘ ইহ] সেবন কবিলে, ব্বরভেদ, প্রতিশ্যার) কাল, শান, 
অগ্মমান্দা। গুলা, হেত, আন15, মুতরকৃচ্ছ, টন অর্ণনদ ও গ্রন্থিবোগ প্রভৃতি স্পেস পা পপ পপ পা পর পপ পর “এপ ০ ৩ 

বিনষ্ট হয়। 
ৰ কল্য'ণাবলেহ 1 হনিদ্রা, ব্5, কুড়, পিপুল, শঠ, কৃষ্চজীরা, বন- 

ৰ দানী, যষ্টিমপু ৪ সৈন্ধবলবণ এইসমুধ'য় দ্রব্য সমভাগ ; একজ গব'থতের মহিত 

ৰ মিশ্রিত করিছ।, উপবুক্তপরিমাণে সেব্ন করিলে, স্বব পরিহ্বত হয় । ২১ একুশ- 

দিন এই গুঁধধ সেবন করিলে, স্মর্ণশক্তিন বুদ্ধি হয়, এবং বাক্যের জড়তা নষ্ট 

হইদা যাঁয়। 

ভৈরব-রস |-পাঁরদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, সোহাগাব খই» মরি5, চই ও 

ূ চিভামুল'_ প্রন্থ্েক দ্রব্য সমভাঁগ, আদার বসের সহিত মর্দন করির1, ৩ তিন- 

*িানিনতনিররিকিরানা রিসররারা নারির. 
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বৃতি-পরিমাণে বরিকা প্রস্তুত করিবে। অন্থপান-জল। এই ওঁষধধ দেবন 

করিলে, স্বরভেদ, শ্বাস ও কাস নিবারিত হয়। 

ত্র্যন্ব কান্র |-_-১ একপল অর্থাৎ ৮ আটতোল! জারিত-অন্রে কণ্টকারী, 

বেড়েলা, গোক্ষুর, দ্বৃতকুমারী, পিপুজমুল, ভূঙ্গরাজ, বাঁক, কুলপত্র, আমলকী, 

হরিদ্রা ও গুলধ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ আটতোলা-পরিমিত রদের পৃথক্ পৃথক্ 

ভাবন] দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিক। প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে, 

সর্ধ প্রকার স্বরভঙ্গ, শ্বাস, কাস, হিক্কা, বক্ষোবেদনা) তৃষ্ণ, কামলা, যকৃত, অর্শ, 

গ্রহণী, জর, শোথ, অগ্নিমীন্দ্য ও দৌর্ধবল্য গ্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। 

ব্যাত্রী-ঘুত।-_গব্যদ্বত /৪ চারিসেব, কণ্টকারীর রস ১৬ যোলসের, 
এবং কন্ধার্থ-_রান্না, বেড়েল!, গোঁক্ষুব ও ত্রিকটু মিলিত /১ একসের ; যথাঁবিধি 

পাক করিবে। কণ্টকারী কা ন!' পাইলে, ৬৪ চৌধট্রিসের জলে /৮ আটসের 
কণ্টকারী সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলমের অবশেষ থাকিতে ছাঁকিয়া, সেই কাথের 

সহিত ঘ্বৃত পাঁক করিতে হইবে। উপযুক্ত মাত্রায় এই ঘ্বৃত সেবন করিলে, ৰ 

'্বরভঙ্গ ও কাসরোগের উপশম হয়।, 

সারম্বত-স্বৃত |__গৃপ ও পত্রাদিবিশিষ্ট ব্রাঙ্গীশীকের রম ১৬ যোঁঞদ্রে, 
বত /৪ চারিসের, কন্ধার্থ - হরিদ্রা, মাঁলতীক্ুল, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরাতকী, 

ইহাদের প্রত্যেকটা ৮ আটতোলা, একত্র ধথাবিধি মৃদু অগ্নতে পাক করিবে। 

এই ঘ্ৃত দেবন করিলে, ব্বরবিকৃতি, কাপ, কুষ্ট,"'অর্শঃ) গুল ও প্রমেহ প্রভৃতি ূ 

নানা1বধ রোগ বিনষ্ট হয়, এবং স্মৃতিশক্তি বদ্ধিত হয়। ইহা বল, বর্ণ, অগ্নি ও 

শুক্রের বুদ্ধিকারক। ইহার অপর নাম ত্রাঙ্ষীবত ! | 
ভূঙ্গরাজাদ্য-ঘৃত |-- বত 4৪8 চাঁরিসের, ভূঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, বু]ুকমুল, 

দশমূল ও কালকান্থন্দে এইসমন্ত দ্রব্যের কাঁথ ১৬ যোলসের, এব" পিপুলমূলের 
কক্ক/১ এবসের, একত্র যথানিয়মে পাক কবিয়া, শীতল হইলে» /১ একসের মধু 

খাঁহাতে মিশ্রিত করিবে। উপযুক্ত মায় এই দ্বত সেবন করিলে, স্বরভঙ্গ ও 

ক!সরাগ নিবারিত হয়। 

পে 

টা টা 
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রি অরোঁচকরোগ | ৫০১ 
পপ সপ পা সপ পাস পপ আপ সপ সপ সপসপক্। পপি াাশাশাীপশীশি পপি? প পসপীপেপাী প পপসপরর। ও পপি 

অরোচকরোগ। 

ভারা €0 রাম 

যমানীষাড়ব ।-- যমানী, তেঁতুল, শুঁঠ, অশ্নবেতস, দাঁড়ি ও অয়কুল, 

প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোল।) ধনে, সচল-লবণ, জীরা৷ ও দারুচিনি,___গ্রত্যেক 

দ্রব্য ১ একতোঁল। ; পিপুল ১০ একশতুটী, মরিচ ২০০ ছুইশতটী, এবং চিনি 

৩২ বত্রিশতোল। ১ এইসমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন কবিরা, ॥০ অর্ধতোল! মাত্রায় সেবন 

করাইবে। ইহাদ্বারা অরুচি, বক্ষোবেদন:১ পার্খবশুল, মল-মুন্রা্গির বিবদ্ধতা, আঁনাঁহ, 
কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও অর্শোরোগের উপশম হইয়৷ থাকে । 

কলহুংস |-_-শজিনাবীজ ১৮ আঁঠারটী, মরিচ ১০ দশটী, পিপুল ২০ 
কুড়িটা, আদা ৮ আটতোলা, গুড় ৮ আটতোলা, কাজি /৮ আটসের ও 
বিটুলবণ ৮ আটতোল1) একত্র দওদ্বার। আলোড়িত করিয়া, তাহার সহিত 

চাতুর্জাতক অর্থাৎ দারুচিনি, তেজপজ্, এলাইচ ও নাণেশ্বরের চূর্ণ ৮ আটতোঁলা 

মিশ্রিতকরিবে। ইহা সেবন করিলে, অরোচক ও স্বর5ঙ্গরে'গের উপশম হয়। 
তিন্তিড়ী-পানক 1--বীজশুন্ত পকত্তেতুল ৫ পাঁচপল, চিনি ২০ কুড়ি- 

পল, ধনে ৪ চারিতোঁলা, আদা ৪ চারিতোলা, দারুচিনি ১ একতোলা, তেঞ্জ- 

পত্র ১ একতোলা, বড়-এলাইচ ১ একতোলা, নাগেশ্বর ১ একতোলা, জল 
1 ৫৩ তিগ্লান্ন পল (/৬॥৮০ £ছয়সের দশছটাঁক ), একত্র নূতন মৃত্পাত্রে স্থাপন- 

পূর্বক আলোড়িত করিবে, এবং কিঞ্চিৎ উষ্ণদুপ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

ছ্ীকিয়া লইবে৭ পরে কপ্ুরাঁদি স্থগন্ধিদ্রব্য তাহাতে মিশ্রিত করিয়া, ষথাঁকালে 
উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহ৷ অত্যন্ত রুচিকারক! 

রসালা ।--অস্্রধি /৮ আটসের, মতান্তরে /৪ চারিসের, চিনি /২ 

দুইসের, স্বত ৮ আটতোল!, মধু ৮ আটঙোলা? মরিচচুর্ণ ৪ চারিতোলা, শু ঠ ৪ 
চারিতোলা, এবং চাতুর্জাতক (দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ) 
__ প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা; একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। ইহাও 
কর্পূরাদিদ্বার স্ুবাপিত করিয়া লওয়া আবশ্বীাক। এই পানীয় রুচিকর, সিদ্ধ, 

বলকারক, পুটিজনক ও শুক্রবর্ধক। 

৪ 
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আর্্রক-মাতুলুঙ্গীধলেহ ।--আদার রস /৪ চারিসের, ইক্ষু গুড় /২ 

দুইসের, এবং টাবানেবুর রস %০ তদ্ধসের, একত্র মৃদু-অগ্নিতে পাক করিয়া, 

উপযুক্ত পরিমাণে ঘন হইলে, তাহাতে দারুচিনি তেজপত্র, এলাইচ, পিপুল, 

মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, ছুরালভা, চিতামূল, ধনে, জীর৷ ও কৃষ্ণভীর! 

_ প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোঁলা পরিমাণে গ্রক্ষেপ দিবে। উপধুক্ত মাত্রায় এই 
অবলেহ সেবন করিলে, অরুচি, অগ্নিমান্দা, শ্বাস, কাস, ক্ষয় পাঁ গু, কামলা, 

শোথ, প্রীহা, গুল্ম, উদর 'ও আধ্ম!ন প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। 
স্বধানিধি রস ।-- শোধিত পারদ ৯ একভাগ ও গন্ধক ১ একভাগ একত্র 

কজ্জলী করিয়া, তাহাতে দন্তীর কাঁথ, জামীরের রস, আদার রস, ছোলঙ্গনেবুব 

রস ও ছোঁলঙ্গনেবুর মজ্জার রসের এক একবার ভাবনা দিবে। শুদ হইলে, 

তাহার সহিত সোহাঁগাঁর খই ২ ছুইভাগ, লবঙ্গচূর্ণ ৫ পা1চভীগ, মিঠাঁবিষ |” সিকি- 

ভাগ ( একচতুর্থাংশ ) মিশ্রিত করিবে । ১ একনাষা মাত্রীয় এই ওষধ গুড় ও 

শু'ঠচুর্ণের সহিত মিশিত করিয়া সেখন করিল, অঙ্োচক, অগ্থিমান্দ্য, শুল ও 

; আমবাত রোগের উপশম হয়। 

১ গ্রস্থাস্তরে এই ওষধে মিঠাবিষের পরিবর্তে মুগনীভি দিয়া) তাঁহাই “অমৃত- 

স্থল্দর” নামে অভিহিত হইয়াছে। 

স্থলোচনাভ্র ।-_ অত্রভস্ম ১ একপল, হীরকভপ্ম ১ একপল, এবং চই, 

কুলের মজ্জা, বেণীমূল, দাঁড়িম, আমলকী, আমরুল, ও ছোছ্্গনেবু-_ প্রত্যেক 

দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাঁণে একত্র মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতিমাত্রায় বটিক! প্রস্তুত 

করিবে। উপযুক্ত অন্ুপাঁনসহ ইহা! সেবন করিলে, অরুচি, শ্বাস, কাস, স্বরতেদ; 

বক্ষোবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, গ্লীহা, যরুৎ। শোথ, গ্রমেহ, প্রদর, কুষ্ঠ, ভগন্দর, 

অশ্লপিত্ত, শূল, বমি, দাহ, অশ্বারী, অর্শ; ও দৌর্ধবল্য প্রভৃতি নিবারিত হয়। 
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শা শাাপীশিশ পপাপপ্পাপীপাীশিশীীশিশি শী? শশা পাশা শশা ১টি শপ পাশ পাশে পি শশা ীপশাপীসী্পিশীস্প্পীপেসীশীস 

বমনরোগ। 

পম ও্ (0 (ররর 

এলাদিচুর্ণ |-_এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুল-আঁটির মজ্জা, খই, 

ঙিয়ঙ্কু, মুতা) রক্তচন্দন ও পিপুল_ প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ $ একত্র মিশ্রিত 
করিয়! 1০ চারি আনা মাত্রায়, চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিবে। ইহাদার! 

সর্ববিধ বমি নিবারিত হয়। 

রসেক্দ্র | - জীরা, ধ'নে, পিপুল, মধু, ত্রিকটু, ও রলসিন্দুর, এই সমুদয় 
দ্রব্য সমানভাগে একজ্র মিশ্রিত করিয়।, মধুর সহিত অর্দ আন! মাত্রায় সেবন 

করিলে, বমনরোগ নষ্ট হয়। 

বৃষধ্বজ-রস |- পারদ, গন্ধক, লৌহ, যষ্টিমধু, চন্দন, আমলকী, ছোট- 
এলাইচ, লবঙ্গ, সোহাঁগ!, পিপুল ও জটামাংসী এইসমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইঞ্না, 

তাহাতে শালপাণী ও ইক্ষুরসের পৃথক্ পৃথক ৭ সাতদ্দিন ভাবন! দিয়া, ছাগছুগ্ধের 

সহিত একপ্রহর কাল মর্দন করিবে। তৎপরে ২ ছুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত 

করিয়।» শালপাণীর রসসহ ইহা! সেবন করিলে, সকলপ্রকাঁর বমন ও রক্তবমন 

নিবারিত হয়। 

পদ্মকাছ্ঘ-ঘৃত ।»স্ৎপন্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, নিমছাঁল, ধনে, ও চন্দন, এই- 

সকল দ্রব্যের কাথ ও কন্ধের সহিত যথাবিধি /৪ চাঁরিসের ত্বৃত পাঁক করিয়া, 

উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, বমন, অরুচি, জর, তৃষ্খ ও দাহ প্রস্তুতি 

রোগনাশ হয়। 

(ইট মি 

তৃষফ্চারোগ। 

কুমুদেশ্বররস ।--তাঅ ২ ছুইভাঁগ ও বঙ্গ ১ একভাগ একত্র মিশ্রিত 

করিয়া, তাহাতে যষ্টিমধুর কাথের ভাঁবন। দিয়! শুকাইয়া লইবে। এই ওষধ 

২ ছুইরতি পরিমাণে সেবন করিলে, তৃষ্ণ ও বমনরোগ নিবারিত হয়। অঙন্থু- 
গান-_.স্বেতিন্দন, অনন্তমূল, মুতা, ছোট-এলাইচ, ও নাগকেশর,__ প্রত্যেক দ্রব্য 

মু 4 



সি ৫০৪ কবিরাজি-শিক্ষা | ত 

সমভাগ। এবং সর্বসমষ্তির সমান থই? একত্র ১৬ যোঁলগুণ জলদহ পাঁক 
করিয়া ॥০ অর্ধভাগ থাঁকিতে ছাঁকিয়া, তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিবে, এবং 

ওঁষধ সেবনের পরে সেই কাথ পান করিবে। 

মহোদধি-রস '_তাঅ, বজ, রসপিন্দুর, হরিতাল ও তু'ঁতে, এইসমস্ত 

দ্রব্যে বটাঙ্কুরের রসের ভাবনা! দিয়া শুষ্ক করিবে। ২ দুইরতি মানায় এই 
ওষধ সেবন করিলে) তৃষা নিবারিত হয়। 

মুচ্ছা, ভ্রম ও সন্যাসরোগ | 

স্ধানিধি-রস। --রদদিন্র ও পিপুলের চূর্ণ একত্র দিশ্রিত করিয়া, 
৪ চারিরতি মাত্রায় মধুর সহিত গ্রয়োগ করিলে, মদ ও মুচ্ছা প্রভৃতি রোগের 

নিবারণ হয়। 
ুচ্ছান্তক-রস। - রসসসন্দুর, স্বরণমাক্ষিক, দ্বরণভন্ম, শিলাঁজতু ও লৌহ. 

ভন্ম, এইসমুদায় দ্রব্য সমতাঁগে লইয়া, তাহাতে শতমূলীর ও ভূমিকুম্মাপ্ডের রসের 
ভাবনা দিয়া, ২ দুইরতি পরিমাঁণে বটিকা করিবে। শতমূলীর রস ও জ্রিফলার 
জল প্রভৃতি বাঁয়ুনাশক অন্ুপানের সহিত ইহা! সেবন করিলে, মুচ্ছা প্রভৃতি 

রোগ প্রশমিত হয়। 

অশ্বগন্ধারিষ্ট ।-_অশ্বগন্কা' ৫০ গঞ্চাশপল; তাঁলমূলী ২০ কুড়িপল, 

মঞ্জিষঠা, হরীতকী, হবিদ্রা, দীরুহরিদ্র।, যষ্টিমধু, বান্না, ভূমিকুম্মাও, অর্জুনছাল, 

মুতা ও তেউড়ীমুলঃ-_ প্রত্যেক দ্রব্য ১০৭ দশপল, এবং অনস্তমূল, শ্যামালতা, 

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বচ ও চিতামূল,__ প্রত্যেকটা ৮ আটপল, এইসমন্ত দ্রব্য 

৫1২ পীঁচমণ বারসের জলে পাক করিয়া, ৬৪ চৌধটিসের অবশিষ্ট থাকিতে 

ছাঁকিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত ধাইফুল ১৬ ষোলপল, মধু ৩৭॥০ সাঁড়ে- 

সীইত্রিশসের, ত্রিকটুচুর্ণ প্রত্যেক ২ ছুইপল দারুচিনি, তেজপত্র ও এল|ই৮,_ 

প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চাঁরিপল; প্রিয়ঙ্কু ৪ চারিপল, এবং নাগেশ্বর ২ দুইপল, এই 

সমস্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া, একটা আবৃতপাত্রে একমাস রাখিয়া দিবে। তৎ- 

টা রে 
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পরে ছাঁকিয়। ১ একতোঁল! হইতে ৪ চাঁরিতোঁল। পধ্যস্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। 

ইহাধার| মুছ%1, অপন্মার, উন্মাদ) শোথ, কৃশতা) অর্শঃ) অগ্নিমান্দ্য, এবং বাঁযু- 

জনিত বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়। 

মদাত্যয়। 

ফলব্রিকাদ্য-চুর্ণ ।-_ত্রিফলা, তেউড়িমূল, শ্হাম!লতা, দেবদারু, শু ঠ, 
বন্যমানী, যমানী, দারুহবিদ্রা, পঞ্চলবণ, শুল্ফ1, বচ, কুড়, দারুচিনি, তেজপত্র, 

এলাইচ, ও এলবালুক; ইহাদের প্রত্যেকের দমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করি! 
অবস্থান্ুসারে ৮%* দুই আনা হইতে ॥* অর্ধতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায়, শীতলজলের 

সহিত সেবন করিলে, মদাত্যর, অগ্রিষান্দ্য ও সংগ্রহ গ্রহণী নিবাঁরিত হয়। 

অঙ্টাঙ্গলবণ -__সচল-লবণ, জীরা, মহাদা ও থৈকল ইহাদের প্রত্যেকের 
চূর্ণ এক একভাগ ; দারুচিনি, বড় এলাইচ ও মরিচ, প্রত্যেক ২ অর্ধভাগ, 
এধং চিনি ১ 'একভাঁগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপবুক্তমাত্রার সেবন করিলে, 

কফাঁধিক মদাঁত্যয় নিবারিত হয়, এবং শরীরের আোতঃশুদ্ধি ও অগ্নির দীপ্তি 

হইয়। থাকে । 
এলাদ্য মোদক |---বড়-এলাইচ, যষ্টিমধূ, চিতামুল, হরিদ্রা, দারুহরিড্রা, 

ত্রিফল!, রক্তশাঁলি, পিপুল, দ্রাক্ষা, পিগখেজুর, তিল, ষব, ভূমিকুক্মাগ, গোক্ষুর- 

বীজ, তেউড়ী ও শতমূলী, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগ, সর্ধবসমষ্টির দ্বিগুণ চিনির রস- 
সহ মিশ্রিত করিয়া) যথাবিধি মোদক প্রস্তত করিবে । ইহা ॥০ অর্দতোঁল1 মাত্রায় 

ধারোঞ্চ-ছুপ্ধ অথবা মুগের যুষ অন্ুপানের মহিত সেবন করিলে, মদাত্যয় প্রভৃতি 

প্রশমিত হয়। 

মহাকল্যাণবটী |-_শ্বর্ণ অত্র, পারদ, গন্ধক, লৌহ, ও মুক্তাভন্মঃ__ 

প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগে লইয়া আমলকার রদের সহিত মর্দীন পূর্বক ১ একরতি- 

প্রমাণ বটিকা করিবে । মাঁথন ও চিনি, অথবা তিলচুর্ণ ও মধু অন্ুপানের সহিত 

ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাদ্বারা মদাত্যয় এবং বাঁত পিত্তজনিত বিবিধ 
| বিকার নিবারিত হয়। 

৮. ৪ 
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রোযার স্পাশিশীশী শীত শি আক - শশা শিট শী শশী টি শাাশাশাীশ পাশা 

পুনর্নবাদ্য-ঘবৃত | _ ঘ্ৃত /৪ চারিসের, দুগ্ধ /8 চারিসের, পুনর্নবার 

কাথ ১২ সের বা ১৬ যোঁলসের, এবং যষ্টিমধুর কক্ষ /১ একসের, যথাবিধি পাঁক 
করিয়া, উপযুক্তমীত্রীয় প্রয়োগ করিবে । এই ঘ্বৃত মদাত্যয়াদিপীড়িত ব্যক্তির 
পুষ্টিকারক ও ওজোবর্ধক। 

বৃহ ধাত্রীতৈল । - তিলতৈল /৪ চারিসের ; আমলকী, শতমূলী ও : 
ভূমিকুম্মাও,__ প্রত্যেকের রস "৪ চাঁরিসের, ছাগছুপ্ধ /৪ চাঁরিসেব। বেড়েলা, 

অশ্বগন্ধ, কুলথখকলাই, যব ও মাঁষকলাই,__ প্রত্যেকের কাথ /৪ চাঁরিসের | 

কন্ধার্থ-_জীবনীয়গণ, জটামাংসী, ম্রিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, শ্টামালতা, অনন্তমূল, 

শৈলজ, শুল্ফা, পুনর্নবা, শ্বেত5ন্দন, রক্তচন্দন, এলাইচ, দারুচিনি, পদ্মমূল, 

মোঁচা, ব্চ) অগুরু, হরীতকী এবং আমলকী,-_মিপিত /১ একসের, যথাবিধানে 

পাঁক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, মদাত্যয়রোগ প্রশমিত হয়। 

ঞ্ীখণ্ডালব |-__ শ্বেতচন্দন, মরিচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, : 

চিতাঁমূল, মুতা, বেণামুল, তগরপাদুকা, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, আকনাদী, 

আমলকী, পিপুল, চই, লবঙ্গ, এনবালুক ও লোধ, এইমমন্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটা । 
৪ চাঁরিতোলা পরিমাঁণে একত্র কুটিত করিয়।, ১২৮ একশত আটাইশসের অর্থাৎ 

৩/৮ তিনমণ আটসের জলে ডিজাইবে এবং তাঁহ।র সহিত ড্রাক্ষা ৬* ষাটুপল 

(/৭॥০ নসাড়েসাতসের ), গুড় ৩৭॥* সাড়েসাইত্রিশসের ও ধাইফুল ১২ বারপল, 

মিশ্রিত করিবে। পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া, এক মান ইহা রাখিয়। দিবে। 

তৎপরে ছাঁকিয়৷ লইয়!, অবস্থান্থনারে ১ একতোলা! হইতে ৪ চারিতোল। মাত্রায় 

এই ওুঁধধ পান করিলে, পানাত্যয়, পরম, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রন রোগ 

নিবারিত হয়। 



০০-০০-৯৬৮৪ শি ড 

দাহরোগ। ৫০৭ তি 

দাহরোগ। 
চন্দনাদি পাচন |--রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপৃড়া, বেণামুল, বালা, মুতা, 

পন্মমূল, মৃণাল, মৌরী, ধনে, পদ্ম কাষ্ঠ ও আঁমলকী,__মিলিত ২ ছুইতোল!, /০ অর্দ- 

সের জলে সিদ্ধ করিয়া, / একপোয়া অবশেষ রাখিবে। শীতল হইলে, তাহাঁতে 
মধু প্রক্ষেপ দিয়া পাঁন করিতে দিবে। ইহাদ্বারা অতি-উৎ্কট দাহও নিবাঁরিত হয়। 

ত্রিফল।দ্য |-চিনি ও মধুর সহিত ভ্রিফল! ও সৌদাল-মজ্জার কাধ 
মিশ্রিত করিয়। পাঁন করিলে, দাহ ও পিত্তজ্র প্রশমিত হয়| 

পর্পটাদি |_ক্ষে২পাপ্ড়া, মুতা ও বেণামূল, ইহাদের কাথ প্রস্তত 

করিয়।, শীতল হইলে তাহাতে চিনি গ্রক্ষেপ দিয় পান করাইবে। ইহাদ্ধ।র! 

দাহ ও পিত্জর প্রশমিত হয় | 

দাঁহ|জ্তক-রম।--€ পাঁচতোঁলা পারদ ও ৫ পাঁচতে'ল৷ গন্ধক একত্র 

কজ্জলী করিয়া, টাঁবানেবুর রসের সহিত তাহা মর্দন করিবে, এবং তাহাতে 

পাণের রসের ভাবনা! দিবে । পরে সেই কজ্জলীদ্ধারা ১ একতোঁলাঁপরিমিত 
তীত্রপত্র লিপ্ত করিবে ও শুষ্ক হইলে ভূধরধ্ত্রে তাহার পুটপাক করিবে । তশ্মী- 
ভূত হইলে, আদার রস এবং ত্রিকটু-চূর্ণের সহিত তাহ! ২ ছুইরতি মাত্রায় মিশ্রিত 
করিয়। সেবন করিলে, দাহ, সন্তাপ ও পিত্জ মৃচ্ছ। প্রশমিত হয়। 

স্বধাকর-রস।-_রসসিন্দুর, অত্র, ন্বর্ণ ও মুক্তা, প্রত্যেক দ্রধা সম- 

ভাঁগে লইয়া, তাহাতে ত্রিফলার জলের ও শতমুলীর রসের ৭ সাতবার করিয়া 

ভাবনা দিবে এবং ১ একরতি পরিমাণে বটিক করিয়! ছায়ায় শু করিবে। 

উপযুক্ত অন্ুপাঁনের সহিত এই ওুঁষধ সেবন করিলে, দাহ, বাতরক্ত ও প্রমেহ- 
রোগ প্রশমিত হয়। ইহা! শুক্রবদ্ধক ও বলকারক। 

কাঞ্জিক-তৈল ।--/৪ চারিসের তিলতৈল, ৬৪ চৌষটিসের কাজির 

সহিত পাঁক করিয়া, সেই তৈল মর্দন করিলে, দাহ ও জ্বর প্রশমিত হয় । 
কুশাদ্য তৈল ও ঘ্বৃত।-_কুশাদি তৃণপঞ্চমূলের কাঁখ, শালপাণীর কাথ 

এৰং জীবকাদি-অষ্টবর্গের কন্ধ, এইসমস্ত পদার্থের সহিত তৈল বা ত্বৃত যথাবিধানে 

পাক করিয়া, দেই তৈল মর্দন এবং সেই দ্বত সেবন করিলে, দাঁহরে।গ 

প্রশমিত হয়। 

ডা. রি 
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উন্মীদরোগ। 
একই) টে 

সারব্বত চূর্ণ ।__কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈম্ধবলবণ, যমানীঃ বনযমানী, জীরা, 
কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, আকনার্দি ও শঙ্ঘপুষ্পী,__ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সকলের 

সমান বচচুর্ণ, এইসমস্ত দ্রব্যে ব্রহ্গীশাকের রসের ৩ তিনবার ভাবন। দিয়া শু 

হইলে পুনর্বার চূর্ণ করিয়। লইবে। 1০ চারি আনা মাত্রান্স ঘৃত ও মধু অন্- 
পাঁনের সহিত এই চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বার! উন্মাদরোগের উপশম এবং 

বুদ্ধি, মেধা, স্বৃতিশক্তি ও ববিত্ব প্রভৃতির উত্তরোত্তর বুদ্ধি হইয়৷ থাকে । 
উন্মার-গজাক্কুশ |---২ দুইতোলা পারদে যথাক্রমে ধুতুরাঁর বস, জল- 

পিপ্লণীর রস ও কুঁচিলার রসের ৩ তিনদিন ভাবন! দিয়!) এ পারদের উর্দপাঁতন 

করিবে। পরে তাহার সহিত গন্ধক ২ দুইতোল! মিশ্রিত করিয়া, ২ ছুইতোল। 

পরিমিত সেই কজ্জলী তাঅপাত্রে লেপন করিবে, শুক্ধ হইলে, সেই তাঅপাত্র শ্বল্প 

পুটপাঁকে ভন্ম করিবে। তৎপরে তাহার সহিত ধুতুরাধীজ ২ ছুইতোলা, অভ্র ২ 
দুইতোল।, গন্ধক ২ দ্ুইতোলা ও মিঠাবিষ ২ ছুইতোলা মিশ্রিত করিয়া, জলসহ ৩ 

তিন দিন মর্দন করিবে। ১ একরতি নাত্রায়, বাঁযুনাশক দ্রব্যের অন্ুপানদ্হ 
এই ওষধ প্রয়োগ করিলে, উন্ম।দ ও ভূতোন্মাদরোগ প্রশমিত হয়। ৃ 

উন্মাদভগ্জন রন ।- _ত্রিকটু, ত্রিফলাঃ গজপিগ্নলী, বিড়ঙ্গ, দেংদারু, | 

চিরাতা, কটুকী, কণ্টকারী, যষ্টিমপু, ইন্্রযব, চিতাঁমুল, বেড়েলাঃ পিপুলমূল, 

বেণামুল, শজিনাবীজ, তেউড়ীমুন। রাখালশশার মূল, বদ, রৌপ্য, অভ্র ও: 

প্রবাল,__প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সকলের সমান লৌহভম্ম, একত্র জলের 

| সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি পরিমাণে বটিক1 করিবে। এই ওঁষধ 

1 

| সেবন করিলে, উন্মাদ, ভূতাঁবেশ, অপনস্মার, রক্তপিত্ত ও কৃশতা৷ প্রভৃতি 

নিবারিত হয়। 

ভূতাঙ্কুশ-রস।-_পারদ, লৌহ, রৌপ্য, তাত্র ও মুক্তা,--গ্রত্যেক দ্রব্য 
১ একতোলা) হীরক ২ দ্বইমাষ। এবং হুরিতাল, গন্ধক, মন:শিলা তু'তে, শিল'- 

সস 
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জতু, সৌবীরাঞ্জন, রপাঞ্জন, সমুদ্রফেন ও পঞ্চলবণ,__ প্রত্যেক ১ একতোল|) 
এইসমস্ত দ্রব্য, ভৃঙ্গরাজের রপ, দন্তীর রস এবং সীজের আঠার সহিত মর্দন 
করিয়া! একটা গোলক করিবে। শু হইলে সেই গোলক, ছুইখানি কটোরার 
মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, গজপুটে পাক করিতে হইবে । পাঁকশেষে চূর্ণ করিয়।, ২ ছুই- 
রতি মাত্রায় সেই চুর্ণ আদার রসপহ সেবন কর।ইবে) এবং ঈশমূলের বাঁথে পিপুল 
চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা পান করাইবে । তৎপরে গাঁত্রে সর্যপ-তৈল মর্দিন করিয়া, 
সর্বাঙ্গে তিত-লাউয়ের ব্বেদ দেওয়া আবশ্তঠক। ইহাদ্বার! সর্বপ্রকার উন্মাদরোগ 

প্রশমিত হয়। 
চতুভূজি-রস।__রসসিন্দুর ২ ছুইভাগ, স্বর্ণভম্ম ১ একভাগ, মনঃশিল! ১ 

একভাগ, মুগনাভি ১ একভাগ ও হরিতাল ১ একভাগ, একত্র ঘ্ুতকুমারীর 
রসের সহিত ১ একদিন মর্দন করিয়া, একটা গোলক করিবে) এবং সেই 

3 
উম্মাদরোগ । ৫০৯ রঃ 

গোলক্টী এরগুপত্রন্থার বেষ্টন করিয়া, তিনদিন ধান্তরাঁশিমধ্যে রাখিয়া! দিবে। 

তৎপরে চূর্ণ করিয়া ২ দুইরতিমাত্রায় মধু ও ভ্রিফলাচুর্ণের সহিত ইহা প্রয়োগ 

করিবে। ইহাদ্বার উন্মাদ, অপন্মার, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প, জর, কাল, শোধ, 
ক্ষয় অগ্নিমান্দ্য, এবং বলি পলিতাদি বিনষ্ট হয়। 

পানীয়-কল্যাণক ও ক্ষীর কল্যাণ ঘ্ৃত |-_গবাদ্বত /৪ চারিসের, 
কন্ধার্থ রাখালশশার মূল, ব্রিফল1, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, তগর- 

পাদুকা, হরিদ্রা, দীরুহরিদ্রা॥ শ্তামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্ুঃ নীলশ্ু দী, এলা ইচ, 

মঞ্রিা, দন্তামূল, দাঁড়মবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মাঁলতীফুল, বিড়ঙ্গ, 

চাঁকুপে, কুড়, রক্তচন্দন ও প্ন্মকাষ্ঠ, এই ২৮ আটাইশটী দ্রবোর প্রত্যেকটা ২ 
ছুইতোলা এবং পাকার্থ জল ১৬ যোলসের, একত্র যথাবিধি পাক করিবে। 

ইহাকে পানীয়-কল্য।ণক ঘ্বত কহে। এই ঘ্বৃতই দ্বিগুণ এল এবং চারি গুণ দুগ্ধের 

সহিত পাক করিলে, তাহাকে ক্ষীর-কপ্যাণ ঘ্ৃত কহে। এই উতুয় দ্বৃত ॥০ অর্দ- 

তোঁল! হইতে ২ ছইতোলা পর্য্যন্ত মাত্রয় মেবন করিলে, উন্মাদ, অপস্মার, রাজ- 

যক্ষ্মা, বাঁতরক্ত, মুএকুচ্ছ, পা, কু, অর্শঃ, বমি, প্রতিষ্তীয়, দুর্ধলতা, জর, কান, 

আগ্রমন্দ্য প্রমেহ, ব্ষিদোষ ও বিসর্প প্রভৃতি নিবারিত হয়। ূ 
মহাকল্যাণক-ঘ্বৃত ।--শালপণী, তগরপাঁছুকা, হরিদ্রা, দারুংরিদ্রা, | 

শ্বামীলতা, অনন্তমূল, প্রিয়ু, নীলশু'দী, বড়এলাইচ, মঞ্জিঠ্া, দস্তীমূল, দাড়িম, । 

রা 



সে ৫১০ কবিরাজি-শিক্ষা। 

নাগেশ্বব, তালীশপত্র, বৃ*তী, মালতীফুল, বিড়, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্ম- 

কাট, এই একুশটা দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৮ আট সের, একত্র ৬৪ চোধটিসের 

জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট বাখিবে। এই কাথ ১৬ ষোলসের, 

দুপ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কন্কার্থ চাঁকুলে, ( কাহারও মতে ভূমিকুম্মাণ্ড ), মাঁধকলাই, 
বরবটা, ( কাহারও মতে এই উভয়ের পরিবর্তে মুগাণী ও মাষাণী ), কাঁকোলা, 

আলকুশী, খষভক, খদ্ধি ও মেদা ! কেহ কেহ এতদতিরিক্ত ক্ষীরকাকোলীও 

লইয়া থাকেন ),--এইসমন্ত দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসের ঘ্বৃত (নে গাভী একবার 

মাত্র গ্রদব করিয়াছে, তাহারই দুগ্ধেব দ্বৃত লইতে হইবে", যথাবিধি পাক 

করিধে। এই স্ব সেবন করিলে, উন্মাদরোগ এবং সন্গিপাতদোষ প্রণমত হয়। 

ইহা! পুষ্টিকারক। 

চৈতস-ঘ ত।-_কাথার্থ গান্তারীবঙ্জি ত দশমূল, অর্থাৎ শালপাঁণী, চাকুলে, 

বুহুতী, কণ্টকারা, গোক্ষুর, বেলছাল, শোণাছাল, পারুলছাল ও গণিয়ারী এবং 

রান্না, এরগুমুল, তেউড়ীমুলঃ খেড়েলা, মুর্বামূল ও শতমুলী»--প্রত্যে ক দ্রব্য ২ 

ছুইপল, পাঁকার্থ জল ৬৪ চৌবট্রিসের,__শেন ১৬ ধোলসের, এই ক্াথ এবং দ্বতের 

বথাবিধানে পাক করিবে। ইহা উন্মাদরোগের এবং সমুদয় মনোবিকারের 

উৎকৃষ্ট গবধ। 

শিবাঘ্ধত ।--্বত /9 চাঁরিসের, ক্কাথার্থ শৃগালের মাংস /৬।০ সওর। 

ছয়সের, পাকার্থ জল ৩২ বত্রিশসের)--শেষ /৬ আটমের, দশমুল মিলিত /৬:০ 

সওর! ছুয়সের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌধট্টসের,--শেন ১৬ যোনসের, ছাগহুপ্ধ ৮ 

আটসেব, এবং বন্কার্থষ্টিমধু, মঞ্রিষ্টা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মুকাষ্ঠ, বেড়া, 
হরাতকট, 'আম্লকী, বুহতীঃ তগরপাঁছকা, বিডর্ঘ, দাঁড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমুল, 

মালভীফুল, কাকো1লী, ক্গীরকাকোঁলী, নীলগু'দী, হরিদ্রা, দারুরিদ্রা অনন্ত- 
মূল, দেদা, এলাইচ, এলবালুক ও চাকুলে, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ঢুইতোল1) এইসমস্ত 

বথাবিধানে পাঁক করিবে। উন্মাদ, অপশ্মার, শোধ, উরঃক্ষত, কাস, পীনস, 

| মদাত্যর, দেহ, দুত্রাঘাত, ও জার্ণজ্বর এভূতি বিবিধ বিকারে এই স্বৃত উপযুক্ত 

| মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। 

2 ৫৮ 0 এ তত সস ৯০০ স্পা আপ পা এইস 

৫ রি ৮৯ পপ. আপ পাটি পপি শপ শী পপ আপোস পিপাসা শী শপ সস তাপ পপ 4৯ শপ পপ পপ পি 

ঙ রা 

সপ পিস্পালিদ পপ | আপ সপাং শি ও আ্স্পি স্পেশাল পাশাপাশি পাপ পপ শী পা পা পর এ 

৩ বত শপ আপ ওক শন তত সি এ ৯ উল 

চহুণ্ডণ দুগ্ধ 'ও পানীয়-কল্যাণকের কক্বদ্রব্যসমুহের সহিত /3 চারিসের দ্বৃত । 

৮০৯০০০৮০৯৬৪ ১ পলি উনি আপীল 

শা পি সপ শশী | পপ 

রেণুকা, চাঁলীশপত্র, নাগেশর, শ্তানালতা, রাখালশশার মুল, শালপাণী, প্রিয়, 



উন্মাদরোগ। ৫১১ 

মহাপৈশাচিক-ঘ্বত।-_গব্যদ্বত /৪ চারিসের, কন্ধার্থ_জটামাংসী, 
হরীতকী, ভূতকেশী, কুস্তারুলত!, আলকুশী বাজ, ব5, বলাডুমুর, জয়ন্তী, শ্ষীর- 

কাকোলী, চোরপুষ্পী, কট্কী, ছোট-এলাঁইচ, চামার.আলু, মৌরী, শুল্ফা, 
গুগ্গুলু, শতমুলী, শুয়াঠু টা, ঝন্না, গন্ধরা সস, গন্ধভাছুলে, বিছাটা, শীলপাণী, এই 
সমন্ত দ্রব্য মিলিত /১ একসের, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের,_যথানিয়মে | 

পাঁক করিয়।, সর্ধবিধ উন্মাদ ও অপস্মার প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহ] 

বুদ্ধি ও স্বৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক এবং শিশুদিগের পুষ্টিজনক। কক্কপণদার্থের 

ূ মধ্যে কুস্তারুলতার পরিবর্তে চাঁকুলে, অথবা বামুনহাটা এবং শুয়াঠ'টার পরিবর্তে 

ূ ব্রহ্মীশাক কেহ কেহ ব্যবহার করেন। | 

হঙ্গ। ঘুত ।--ঘ্বত /৮ আটসের, গোমত্র ৬৪ চৌষটসের, এবং 

| কন্কার্থ--হিং, সচল-লবণ ও [ত্রকটু,-প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চাঁরিতোলা, একত্র যথ।- 

নিয়মে পাক করিবে। উপযুক্ত মাত্রাক্স এই ঘ্বত সেবন করিলে, উন্মাদরোগ 

বিনষ্ট হয়। 

লশুনাছ্য ঘৃত ।--খোসাশৃন্ত শুফ লশ্তন ”৬৭ সওয়া ছয়সেরঃ এবং 

দশমূল মলত /৩%০ তিনসের অর্ধপোয়! অর্থাৎ পচিশপল, একত্র ৩২ বত্রিশ 
সের জলে সিদ্ধ করিয়া, /৮ আটসের অবশেষ রাখিবে £ লশ্তনের রল /৪ চারি" 

সের) কুল, মুলা) নহাঁদা, ছো'লঙ্গনেবু, আদা ও দাড়িম,-_ প্রত্যেকের যথাসস্তব 

রস বা কাথ এবং সুরা, দধির মাত ও কাজি- প্রত্যেক /২ ছুইসের (কাহারও ৃ 

মতে /8 চারিসেব ) $ কন্কার্থ জিফল।, দেব্দারু, সৈন্ধব-লবণ, ভ্রিকটু, জীরা, যমানা, 

চই, হিং ও থৈকল,-- প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এইসমন্ত দ্রব্যের সহিত /8 | 

চারিসের দ্বৃত বথাঁনিয়মে পাক করিবে। এই ঘ্বৃত সেবন করিলে, উন্মাদ) গুম, | 

শুল, গ্রীহা) উদর, পাঁওু, ক্রিমি) জর» যোনিদোষ ও বাতশ্রেম্জনি 5 বিবিধ পীড়া ূ 

উপশম হয়। 

লিউ ৮:2০ ৃ ঈ. 



তু 
৫১২ কবিরাজি-শিক্ষা | 

অপম্মার | 

» “কিল্যাণচুর্ণ ।__পঞ্চকোল, মরিচ, ত্রিফলা, বিটুলবণ, সৈদ্ধব, পিপুল, . 
বিড়ঙ্গ, নাটাকরঞ্জ, যমানী, ধনে ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; একক্র মিশ্রিত 
করিয়া, ।* চারি আনা! মাত্রায় উঞ্জজলের সহিত সেবন করিলে, অপন্মার। উন্মাদ, 

অশঃ, গ্রহণীরোগ ও অগ্রমান্দ্য নিবারিত হয়। 

সৃতভন্মপ্রয়োগ ।__শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রহ্দীশাক১ কুড় ও এলাইচ, এই- 

মকল দ্রব্যের কাথের সহিত, রসসিন্দুর ২ ছুইরতি মাত্রায় সেবন করিলে, সকল- 

প্রকার অপম্মীর নিবারিত হয়। 

বাতকুলান্তক |-__মৃগনাভি, মনঃশিল!, নাগকেশর, বহেড়, পারদ, 

গম্ধক, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ__প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোল।; একত্র জলের 

সহিত মর্দন করিয়। ২ ছুইরতি-প্রমাণ বটিক1 করিবে। বাধুনাশক দ্রব্যের অঙ্গ- 
পানসহ ইহা সেবন করিলে, অপন্মার, মুঙ্ছা, এবং অন্তান্ত বাধুরোগসমূহ | 
নিবারিত হয়। 

চণ্ডভৈরব |_-পারদ, গন্ধক, তা, লৌহভম্ম, হরিতাল, মনঃশিলা ও 
রসাঞ্জন,-প্রত্যেক দ্রব্য সঘভাগ ; গোঁমূত্রের সহিত মর্দন করিয়া, পুনর্ববার দ্বিগুণ 

গন্ধকসহ মিশ্রিত করিবে, এবং কিছুক্ষণ লৌহপাত্রে পাঁক করিবে। এই উষধ 
২ দুইরতি হইতে ৫ পাঁচরতি-মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । তৎপরে হিং, সচল লবণ, 

কুড়চুর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়৷ গোমুত্র অন্ুপান করিবে । ইহাঁও অপন্মার- ] 

বোগের উৎকৃষ্ট গষধ। | 
ইন্দ্রত্রন্ম বটী ।___রসদিন্দুর, অভ্র, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, মিঠাবিষ ও পন্প- ] 

কেশর,__ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে মনসাসীজ, চিতামূল, গিদ্ধি, 

এরগুমূণ, বচ, শীন, ওল ও নিপিন্দ।, ইহাদের রসের একদিন ভাঁবন। দিয়া একটা 
গোলক করিবে এবং সেই গোলক যথাবিধি পুটপক্ক করিবে । পরে তাহার 
সহিত ১ একভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিবে, এবং সর্ধপটতপে ও লতাফটকীবীঙ্জের 

তৈলে অথব! প্রিয়ঙ্কুর তৈলে তাহ! পাক করিয়া, চণক প্রমাণ বটিক। করিবে। 
আদার রসের সহিত এই ওুষধ সেবন করিয়া, দশমুলের কাথে শ্পুল-চুর্ণ প্রক্ষেপ 
দিয়া তাহা অন্থপান করিবে। ইহাদ্বারা অপন্মার রোগ বিন হয়। 

গু ইররিরাটিতেরিরিনির নিকিতা রান নি রা 
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সি অপম্মর। ৫১৩ চি 

কুক্মাগুঘৃত ।--ঘ্বত /৪ চারিসের, স্বতের ১৮ আঠারগুণ অর্থাৎ ৭২ 
বাহান্তর সের কুম্মাগুজল এবং /১ একসের যষ্টিমধুর কন্কলহ যথাঁবিধি পাক 

করিয়া; উপযুক্তমাত্রায় সেবন করিলে, অপন্মার নিবারিত হয়। 

স্বল্প পঞ্চগব্যঘ্বত ।--গব্যত্বত /৪ চারিসের, গোময়রস /৪ চারিসের, 

অস্লগব্যদধি /8 চারিসের, গব্যহুপ্ধ /৪ চারিসের, গোমূত্র /ও চারিসের এবং পাকার্থ 

জল ১৬ যোলসের, যথাবিধানে পাক করিবে । মান্ধা ॥০ অর্দতোলা ॥ ইহান্বার! 

উন্মাদ, অপম্মার ও চাতুর্থক জর নিবারিত হয়। 

বৃহৎ পঞ্চগব্যঘ্বৃত |--কাথার্থ-_দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 
কুড় চিছাল, ছাতিমহাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কট্ুকী, সৌদালফল, ডুমুরমূল, 

কুড় ও ছুরালভা,--প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপপ; জল ৬৪ চৌধাট্রসের, শেষ ১৬ 

ষোলসের ; কঙ্কার্থ- বামুনহাটী, আকনাদি, ত্রিকটু, ভেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজ- 

পিপ্লণী, অঙহরফল, মূর্বামূল, দস্তীমূলঃ চিন্রাতাঃ চিতামুল, শ্বামালতা? অনস্তমূল, 
রোহিতকছাল, গন্ধতণ ও মল্লিকাফুল,_প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোঁলা, গোময়রস 
/8 চারিসের, গোমুত্র /৪ চারিসের, গব্যছুপ্ধ /8 চারিসের ও গব্য অম্নদধি /8 

চারিসের, এইলকল দ্রব্যের সহিত গব্যঘ্বত /9 চাঁরিসের যথাবিধানে পাক 

করিবে। ইহা দেবন করিলে, অপস্মার, গ্রহদোষ, গুল্স, অঃ, পার্খবেদনা, 

কামলা, হলীমক, কাস, শোথ, উদর ও চাতুর্থক জর নিবারিত হয়। 
মহাচৈতসঘ্বত ।-__ক্কাখার্থ শণবীজ, তেউড়ীমুল, এরওমূল, শতমূলী, 

দশমূল, রান্না, পিপুল ও শজিনামূল,_ প্রত্যেক ২ দুইপল, পাকার্থ জল ৬৪ 
চৌষটিসের--শেষ ১৬ যোলসের ; কন্কার্থ_ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্ট্িমধু, মেদা, মহামেদা, 

কাঁকোলী, ক্ষীরকাকোলী, চিনি, থেজুরমাতি অথব! পিগুথেজুর, দ্রাক্ষা, শতমুলী, 

তালের মাতি, গোক্ষুর এবং উন্মাদরোগোক্ত স্ব্লচৈতস-ঘ্বৃতের কক্ছদ্রব্যসমৃহ,__ 

সমুদায়ে /৯ একসের, এইসকল দ্রব্যের সহ্তি/৪ চারিসের স্বত যথাবিধানে পাক 

করিবে। ইহাদ্থারা অপম্মার, উন্ম[দ, গ্রহাবোশ, কাস, শ্বাস, প্রতিষ্তায়, তৃতীয়ক 
ও চাতুর্থক জর, শুক্রবিকার, আর্তবদোষ এবং বিষদৌষ নিবারিত হয়| 

্রহ্ষীঘঘত ।--পুরাতন-স্বত /8 চারিসের, ব্রহ্মীশাকের রম ১৬ যোল- 
সের, এবং কন্ধার্থ--ব5, কুড় ও শক্খপুষ্পী, মিলিত /১ একনের, যথাবিধি পাক 

করিবে । এই স্বুত মেধা বর্ধক এবং অপন্মার ও উন্মাদরোগের নিবারণকারক। 
চে টা 

০৪১০০ 

£ ৩৩ 
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পলক্কষাদ্য-তৈল ।-_-কন্ার্থ__গুগৃগুলুঃ বচ, হরীতকী, বিছাঁটীমুল 

আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামীংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, ঈশলাঁঙ্গল!, হিং, চোরপুষ্পী 
রস্থনঃ আতইচ, দস্তী, কুড় এবং গৃঞ্ গ্রভৃতি মাংসভে1জী পক্ষীর বিষ্ঠা, সমুদা 

/১ একসের ও ছাগমূত্র ১৬ যোলসের, এইসকল দ্রব্যের সহি /৪ চারিসে 

তিলটতৈল যথাবিধানে পাক করিয়া, মর্দনার্থ প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অপন্মাঃ 

রোগ প্রশমিত হয়। 

বাতব্যাধি। 

রাক্সাদি পাচন।__রান্গাঃ গুলঞ্চ, সৌদাল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরও 

মূল ও পুনর্নবা, ইহাদের কাণ গুঠচুর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া! পান করিলে 
জক্ব1১ উরু, পুষ্ট, পার্থ ও কটিদেশের বেদনা নিবারিত হয়। 

মাষবলাদ ॥-_মাষকলাই, বেড়েলা, আমলকীর মুল, গন্ধতৃণ, রান 

অশ্বগন্ধামূল ও এরুমুল, ইহাদের কাথে হিং ও সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিয়! 
নাসিকাঘ্বার পান করাইবে। অপমর্থ রোগীকে মুখ দিয়াঁও পান করান যায় 
ইহাদ্বার! পক্ষাঘাত, মন্তান্তস্ত, অর্দিত ও কর্ণরোগ প্রভৃতি নিবার্িিত হয়। 

স্বল্লরাম্াদি পাচন ।-_ রা্সা, শুঠ, বিড়, এরগুমূল, ভ্রিফলা, দশমূ 
ও শ্থামালতা, এইসমন্ত দ্রব্যের ক্কাথ স্বেন করিলে, অর্দিত, শিরঃশুল, অপন্মার, 
চিত্তবিভ্রম ও জর প্রভৃতি প্রশমিত হয় । 

স্বল্নরসোনপিণ্ড | _ খোসাশুন্ত রস্থুন ১২ বাঁরতোল!, এবং হিং জীরা 

সৈন্ধব লবণ, সচল-লবণ ও ত্রিকটু,__ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একমাঁধা, এই সমুদায 
দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, ॥* অর্ধতোলা মাত্রায় এরগুমূলের ক্কাথের সহিত প্রয়োগ 

করিবে। ঈ একমাঁকাঁল এই ওষধ সেবন করিলে, পক্ষাঘাত, অর্দিত, অপ- 
তন্ত্রক, গৃত্রমী, উরুত্তস্ত এবং কটা ও পৃষ্টদেশের বেদন! বিনষ্ট হইঞ্জ! যান 

্রয্োদশাঙ্গ গুগৃগুলু। __বাব্লাছাল, অশগন্ধা, হবুষা, গুলঞ্চ 
শতমূলী। গোস্ুর, বিদ্ধড়কবীজ, রান্না, শুল্ফা, শঠী, যমানী ও শুঠ-_ প্রত্যেকের 

চি722258285528185558255553555485555242-254254 
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রি বাতব্যাধি। নি 

শপ শী শা শা শ শিশিশী্ীশিশদ শশা পি শিশািশিশি শী শীত ১০ শশী পিছ সপাস্পাপাশিীপ স্পা শীপ্পিসপি পিস সিপি পিপি 

চরণ ১ একতোল।, গুগ্গুলু ১২ বারতোলা ও ঘৃত ৬ ছয়ঠোল! লইয়া, প্রথমে 

দ্বৃতৈর সহিত গুগগুলু মাড়িবে, তৎপরে অন্ঠান্ত দ্রব্যের চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত 
করিবে । অর্দতোলা মাত্রায় এই ওঁষধ, উষ্দুপ্ধ, উঞ্ণজল, মাংসরস, অথব! মগের 

সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাদ্বারা বানু, পৃষ্ঠ, জান, জঙ্ঞ।, কটি, অস্থি ও সন্ধি- 

স্থানগত বেদনা; এবং হন্ুগ্রহ, গৃপ্রসী প্রভৃতি সকলপ্রকার বাঁতব্যাধি নিবারিত হ্য়। 

অশ্বগন্ধাঘত | __-অশ্বগন্ধার কাথ ১৬ ষোলসের, ছুপ্ধ ১৬ ষোলসের এবং 

অশ্বগন্ধার কন্ক /১ একসেরের সহিত 48 চারিসের খ্বৃত পাক করিয়। সেবন 

করিলে, বাষুরোগ বিনষ্ট হন্স এবং মাংস ও শুক্র বন্ধিত হইয়! থাকে । 
দরশমুলাদ্য-ঘৃত ।--দ্ত /৪ চা'রসের, ছুগ্ধ 4৪ চারিসের, দশমূলের 

কাথ ১২ বারসের, এবং কক্কার্থ_জীবনীয়গণ_-মিলিত /১ একসের; একক্র 
যথানিয়মে পাক করিবে । এই স্বত পেবন করিলে, বাতবেদনার নিবৃত্তি এবং 

শরীরের পুষ্ি হইয়। থাকে । 

ছাগলাছ্য-ঘুত ।-_প্বত /৪ চ।ণিসের, ছাসমাংদ ৫০ পঞ্চাশ পল ও 

দশসূল ৫০ পঞ্চাশ পল, একত্র পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্িসের শেষ ১৬ ষোলসের, 
দুগ্ধ /৪ চারিসের, ও শতমূলীর রস /৪ চাঁরিসের, এবং কঙ্কার্থ জীবনীয়গণ-_ 
মিলিত /১ একসের; যথানিয়মে পাক করিবে । এই স্বৃত মেবন করিলে, 

অদ্দিত, অপতন্ত্রকঃ অপতানক, কর্ণশূল বাধির্ধ্য, বাক্যের জড়তা, গঙ্গৃতা, কুজতা 

ও গৃষ্রসী গ্রভৃতি নিবারিত হয়। কেহ কেহ এই দ্বৃতের কক্তদ্রবোর মধ্যে নর 
২ ভাগ লইতে বলেন। ও ্ 

'বুহচ্ছ গলাপ্র-সত।- ঘত ১৬ যোলসের, এবং ক্াাথার্থ ছাঁগমাংস, 

শশা শী শপে স্পা শশা ৮ শী )শী শশী শশী শীী পশলা পাল 

দশমূলঃ বেড়েলা ও অশ্বগন্ধা,__প্রতোক দ্রব্য ১০০ একশত পল (১২৪০ সাড়েবার | 

মের) পৃথক পৃথক্ চৌষটিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, প্রত্যেকের ১৬ ষোলসের 

অবশেষ রাখিবে এবং বথীক্রমে এক একটা কাথের সহিত এক একবার দ্বত পাক: 

করিবে। তৎপরে ১৬ ষোলসের ছুদ্ধ ও .৬ ষোলসের শৃতমূলীর রসের সহিত 

| পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া, পরে কন্ষপাঁক করিতে হইবে। কন্ধদ্রব্য যথা,-_জীবন্তী, 
| বন্টিমধু, ড্রাক্ষা, কাকোণী, ক্ষীরকাকোলী, নীলঙ্কা্দী, মতা, রক্তচন্দন, রাঙ্নী, 
ূ মুগাণী, মাষাণী, শ্যামালতাঃ অনন্তমূল, মেদ, মহামেদা, কুড়ঃ জীবক, খাধভক? শী, 

দারুহরিদ্রা, প্রিয়, ত্রিফলা, তগরপাঁছুকা, ভালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, এলাইচ, তেজপত্র, 
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শতমুলী, নাগেশ্বর, জাতীগুষ্প, ধনে, মি, দাড়িম, দেবদারু, রেগুকা, এল- 

বালুকা, বিড়ঙ্গ ও জী, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা। পাকশেষে ছাকিয়। এই 

স্বতৈর সহিত /২ ছুইসের চিনি মিশ্রিত করিবে । এই স্বতৈর সমুদার পাকই 

তাভ্রপান্রে এবং মৃদু অগ্নিতে সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহা সেবন করিলে, অশল্মার, 
উন্মাদ, পক্ষাঘাত, গৃথ্নী, অর্দিত, হনুস্তস্ত ও অপতানক প্রভৃতি সকলপ্রকার 
বাযুরোগ এবং রক্তপিৎ১ শোঁথ, ক্ষয়, শুক্রমেহ, শুক্রতা রল্য, ধাতুপৌর্ববলা, ইন্দরিয়- 
দৌর্বল্য, প্রদরাদি স্ত্রীরোগ, বাতরক্জ, উরত্তত্ত, অর্শঃ, আনাহ এবং চাতুর্থক জর 
প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয় । ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট বলকারক ওঁষধ অতি বিরল। 

নকুলাছ্য-ঘৃত ।--কাথাথ-_নকুলমাংস, মিলিত দশমূল, মাষকলায় ও 

বেড়া, প্রত্যেক দ্রব্য /২ ছুইসের, পৃথক পৃথকৃ ১৬ যোলসের জলে সিদ্ধ 

করিয়া, /৪ চাঁরিদের ক্কাঁথ অবশেষ রাখিবে। শতমুলীর রস /9 চাঁরিসের, ছুগ্ধ 

/8 চারিসের এবং কঙ্ধার্থ জীবকাদি অষ্টবর্গ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোঁলী, জীবস্তী, 

ষ্টিমধুঃ এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা ও অনস্তমূল-_ 
প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোল!,--এইসমন্ত দ্রবোর সহিত /৪ চাঁরিসের ঘ্বৃত যথা- 

নিয়মে পাঁক করিবে। ইহা! সেবন করিলে সকল প্রকার বায়ুবিকার, বিশেষতঃ 

অপন্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, শিরঃকম্প, হস্তকম্প, মুকতা, উর্ধ-জক্রগত বাঁধু এবং 

জজ্ঘাপার্খীদিগত বাঁতবেদনা নিবারিত হয় । 

চতুন্মুখ-রস।-_পারদ, গন্ধক, শৌহ ও অন্রভম্ম_প্রত্যেক দ্রব্য ১ 
একভাগ, স্বর্ণ ১ সিকিভাগ, একত্র ঘ্ৃতকুমারীব রসের সহিত মর্দন করিয়া, 

একটী গোঁপক করিবে; পরে এরগওপত্রপ্বার। সেই গোলকটাকে ঝেষ্টন করিয়া, 

ধান্তরাঁশির মধ্যে তিনদিন রাখিয়। দিবে। তিনদিনের পর বাহির করিয়া, ২ 

ছুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে । মধু ও ব্রিফলার জল অনুপানের সহিত ইহা 
সেবন করাইছে হয়। ইহাদ্বার! মুচ্ছা, উন্মাদ, অপন্মার, অর্শ, প্রমেহ, পাু, শূল, 
শ্বাস, কাপ, অন্্পিত্ত ও অগ্নিমান্য প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বলি-পলিত- 

নাশ? এবং বল-পুষ্টিদ্ধক। 

চিন্তামণিচতুন্মুখ |--রসসিন্দুর ২ ছুইতোলা, লৌহ ১ একতোঁলা, অর 

১ একতোলা ও স্বর্ভন্ম ॥০ অর্ধতোলা একত্র ত্বতকুমারীর রসের সহিত ট 

৷ করিয়া পূর্বববং গোলক করিবে, এরগুপত্রবেষ্টিত করিয়া, তিন দিন তাহা! । 
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ধান্তরাশির মধ্যে রাখিয়। দিবে। তৎপরে ২ ছুইরতি-পর্িমাণে বটিকা করিবে। 
[ অন্থুপাঁন_ পূর্ববৎ। ইহারা সর্বপ্রকার বাযুরোগ, এবং প্রমেত, অশ্বরী, গ্রদর, 

স্থতিকা, জর, যক্ষা ও বনুমূত্র প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয় ; ইহা বল, বর্ণ, অগ্নি, 
পুষ্টি ও কান্তির বুদ্ধিকারক। 

যোগেক্দ্র রস।-_রসসিন্দুর ১ একতোঁলা, এবং স্বর্ণ, লৌ, অন, মুক্তা 
ও বঙ্গ প্রত্যেক ॥০ অদ্দতোলা, এইসমন্ত দ্রব্যে ঘতকুমারীর রসের ভাবনা 

দিয়া, পূর্ব ধান্রাশির মধ্যে তিনদিন রাখিয়া, ছুইরতি প্রমাণ বটিক। করিবে। 

ত্রিফলার জল ও চিনি অন্ুপাঁনসহ ইহা সেবন করিলে, উন্মাদ, অপন্ার, মুচ্ছা, 
পক্ষাঘাত ও হন্দ্রিয়নাশ প্রভৃতি বায়ুবিকাঁরসমূহ, 'এবং ভিন্ন ভিন্ন রোগনাশক ূ 

দ্রব্যের অন্ুপানসহ সেবন করিলে, পিত্তরোগ, প্রমেহ, বন্ুমুত্র, মুতাঘাত, অস্পিত্ত, 

শুলঃ অর্শ, ভগন্দর ও কশতা প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

রসরাজ-রস।২--রসসিন্দং ৮ আটতোলা, অভ্র ২ দুইতভোলা ও ন্বর্ণ ১ 

একতে'লাঃ একত্র ঘ্বতকুমারীর রসের সহিত মাঁড়িয়া, তাহার সহিহ লৌহ, রৌপা, 

বঙ্গভন্মঃ অশ্বগন্ধাঃ লব; জন্মিত্রী ও ক্ষীরকাঁকোঁলী--প্রত্যেক উ্য ॥* ঈদ্ধতোলা 

মিশত করিবে। পরে কাঁকদাঁচীর রসের সহিত মাড়িয়!, পচরতি- প্রমাণ 

বটিক করিবে। দুগ্ধ বা চিনির জল অন্ুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, 

অর্দিত, পক্ষাঘাত, অপতন্ত্রক, হনুস্তস্ত, মন্তকঘর্ণন, এবং বাধির্ধা প্রতি বিনষ্ট 

হয়। ইহাছাব বল ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

চিন্তামণিরম |-_-রসসিন্দুর ও মন্র প্রত্যেক ২ ছুইতোল!, লৌহ ১ 

একতোঁল] ও স্বর্ণ ॥০ অর্ধতোলা, একত্র দ্বৃতকুমার।র রসের সহিত মর্দন করিয়া 
১ একরতি-পরিমাণে ঝটিকা করিবে। অবস্থাবিশেষ বিবেচনা পূর্ববক বাষুরোগ- 

মাত্রেই বায়ুনাশক বিবিধ অন্ুুপাঁনসহ ইহ! প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্া্া প্রমেহ। 
বহুমুত্র, অশ্মরী, প্রদর, ও স্তিকা প্রভৃতি রোগের উপশম হইয়৷ থাকে । এই 

ওঁষধধ সেবন করিলে, বায়ুরোগ, শ্লেম্সা ও পিত্বসংযুক্ত বাযুবিকার এবং বক্ষমা, জর, 

দাহ, ভ্রান্তি, অরুচি, হল্লাস, বমি ও শ্রোবেদন! গ্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহ! 

বল, বর্ণ, কান্তি, পুষ্টি ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক। 
বৃহৎ বাতচিন্ত/মণি ।--ন্র্ণ ৩ তিন ভাগ, কৌপ্য ২ ছুই ভাগ, অত্র 

*ইভাগ, লৌহ ৪ পাঁচভাগ, প্রবাল ৩ তিনভাগ, মুক্তা ৩ তিনভাগ, এবং রস- | 
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সিন্দুর ৭ সাতভাগ, একত্র দ্বৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া? ২ দুইরতি- |. 

প্রমাণ বটিক করিবে। বিবেচনাপূর্ধবক অন্ুপাঁনবিশেষের সহিত ইহা প্রয়োগ 
করিলে, বাঁধুবিকাঁর ও পিত্তবিকারসমূহ বিনষ্ট হয়, এবং বুদ্ধেরও জরাভাব 

অপগত হইয়া! থাকে । 

বাতগজানুশ 1--পারদ, লৌহ, স্বর্ণমামি ক, গন্ধকঃ হরিতাঁল, হরীতকী, 

কাঁকড়াশুঙ্দী, মিঠাবিষ, ত্রিকটু, গণিয়ারী ও দোঁহাগার খই, একত্র মুণ্ডিরীর 

রস ও নিচিন্দাপজ্রের রসের সহিত এক একদিন মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি- | 
প্রমাণ বটিক করিবে। পিপুলচুর্ণ ও মঞ্জিষ্ঠার কাথসহ ইহা প্রয়োগ করিতে 
হয়। ইহাঁদাবা গৃরসী, অববাহুক, ক্রোষ্টকণীর্ব প্রভৃতি সকলপ্রকার বাঁতব্যাধি 
নিবারিত হয়। 

বৃহৎ বাতগজাক্কুশ |--পারদ, অত্র, তীস্কালৌহ, কীন্তলৌহ, তাং 
হরিতাল, গন্ধক, স্বর্ণ, শুঁঠ, কেড়েলা, ধনে, কটুফল, মিঠাবিষ, কীকড়াশূঙ্গী, 

পিপুল, মরিচ ও সোঁহাগার খই, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং ২ ছুইভাগ 
হরীতকী,_মুগ্ডিবী ও নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত এক একদিন মর্দন করিয়া, 

২ ছুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সর্বববিধ বাতব্যাধিনাশক । 

মহা-বাতগজা স্ুশ অভ্র, লৌহ, তাত্র, পারদ, গন্ধকঃ হরিতাঁল, 
বামুনহাটা, শুঁঠ, শ্বেতবেড়েলা, ধনে, কটুফল, হরীতকী ও মিঠাঁধিষ,__- প্রত্যেক 

দ্রব্য সমভাঁগে ভইবে; এবং পিপুলমূলের কাঁথের সহিত মর্দন করিয়া ৪ চারি" 

মাষা পরিমাণে বাটিক কাঁরবে। উপযুক্তমাত্রীয় এই ওঁষধ সেবন করিলে, বাত- 

শ্রেম্মার উপশম হয়। 

অনিলারি-রুস |-_পাঁরদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুইভাগ, একত্র উভয়ের 

কজ্জলী করিয়া, এরগুমূলের রস ও নিসিন্টার রসের সহিত দেই কজ্জলী এক এক | 

দিন মর্দন করিবে । শু হইলে, ছুইখানি তাত্রপাত্রের মধ্যে তাঁগ সংরুদ্ধ করি:1, 

তীত্রপাত্রের উপ্র মুত্তিকাঁর লেপ দিবে । লেপ শুষ্ক হইলে, সেই তাঅপাত্ররদ্ধ 

ওষধ বালুকাযন্ত্রে পাঁক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া, তাহাতে 
নিসিন্দ7, এরগওমূল ও চিন্ঠামূল, ইহাদের গুত্যেকের রসের ৭ সাত বার করিয়! 
ভাঁবনা দিবে । এই ওষধ দুই বাতিনরতি মাত্রার সেবন করিলে, সর্ব প্রকার 

| ঝাতব্যাধি বিনষ্ট হয়। অনুপানার্থ সৈন্ধব-মিশ্রিত এরগুতৈল, অথবা মরিচচুর্ণ- 

জাতি টিনটিন রি রা রা» 

সি, 
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মিশিত ঘ্বত, কিংবা ত্রিকটু-চুর্ণ মিশিত নিসিন্দার রন বা! চিতামূলের রস প্রয়োগ 
পেশী পিসী 

করিতে হইবে। 

শীতাঁরি-রস ।-_পারদ ১ এক ভাগ ও গন্ধক ২ ছুই ভাগ-_একক্র 

উভয়ের কজ্জলী করিয়া, তাহাতে পুনর্নবা ও চিতামূলের রদের ভাবনা দিবে। 

পরে ৮ আটগুণ পাকা আকন্দপাতার রসের সহিত তাহ। পাঁক করিয়া, অর্দভাগ 

মিঠাব্ষি তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে, এবং চিতাঁমূলের রসের সহিত কিছুক্ষণ 

পাঁক করিবে । পাকশেষে শু হইয়া গেলেই তাহীর চূর্ণ করিয়া লইবে। 

মবিচচুর্ণ ও আদার রস, অথবা মরিচচুর্ণ ও ঘ্বৃত, অন্ুপানের সহিত ২ ছুইরতি 

মাত্রার এই ওধধ সেবন করিলে, শীতবাঁত বিনষ্ট হয়। এই ওধষধ সেবনের 

পরে ঘৃত ও মাঁংসরস প্রতি পুষ্টিকর পদার্থসমৃহ আহার করিতে দিবে। 

( সর্বাঙ্গে শীতলতা, রোঁমাঞ্চ, অঙ্গস্ফুরণ, আলম্ত এবং মন্তকে ও চক্ষুতে বেদনা, 

এই করেকটী লক্ষণযুক্ত বাঁতব্যাধির নাম শীতবাত |) 

তাঁলকেশ্বর-রম | -রসসিন্দুর ১ একভাগ, হরিতাঁল ১ একভাগ, 
সিদ্ধিচর্ণ ৮ আটভাগ, এবং সর্বসমষ্টির ছিগুণ গুড়, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপ- 

যুক্ত পরিমাণে গুড়িকা করিবে । প্রাতঃকালে ইহার এক একটী গুড়িকা 

সেবন করিয়া, ছায়াঁয় উপবেশন করিতে হয়। এই গুঁষধ সেবন করিলে, অস্পর্শ- 

বাত ( ষে বায়ুরোগে স্পর্শজ্ঞান থাকে ন! ) বিনষ্ট হয়। 
১৮ তালউভৈরবী |-_-পারদ, গন্ধক, হরিতাল, অহিফেন, হিস্কুল, সোহাগার 

খই ও তরিকটু,_সমুদায় দ্রব্য সমভাগ; আদার রগের সহিত মর্দন করিয়।) 

মুগের মত বটিকা করিবে। উপধুক্ অন্ুগানের সহিত এই ওঁষধ সেবন করিলে 

বাতশ্লেক্সজনিত যাবতীয় রোগ, এবং এ্রহণী, অগ্রিমান্দ্য, অর্শঃ) শীতবাত 

ও স্চীবাত নিবাঁরত হয়। (ষে বাষুরোগে রোগীব অঙ্গ একবারে অসাড় 

হইয়া যায়, স্থচীবিদ্ধ হইলেও সেস্থানে যগ্রপ। অস্থভূত হয় না, তাহাকে সুচী- 

বাত কহে।) 

আনন্দ-ভৈরবী |স্্পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ,- প্রত্যেক 

দ্রব্য সমভাগ, মরিচ ৮ আটভাগ, এবং সোহাগার খই ৪ চারিভাগ, এইসমস্ত 

দ্রব্যে ভীমরাজের রস ও অয্পদাড়িমের রস, প্রত্যেকের ৭ সাতবার করিয়। ভাবনা 

দিয়া, ২ ভ্রইরতি পরিমাণে বটিক করিবে। পাণের রসের সহিত এই ওষধ সেবন 

তি 

শু 
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করিলে, বাত-শ্লেম্মজনিত সর্ববিধ পীড়া, এবং অগ্রিমান্দ্য, গ্রহণী, অরুচি, পাও, 

জ্বর ও মেদোরোগ বিনষ্ট হয়। 

বাতারি রস ।-_-পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুই ভাগ, ভ্রিফলা ৩ 

তিন ভাগ, চিত্তামূল ৪ চারি ভাগ, এবং গ্রগ্গুলু ৫ পাঁচভাগ, এরগুতৈলের 

সহিত এইসকল দ্রব্য মর্দন করিয়া, বিরেচনার্থ উপযুক্ত পরিমাণে (1০ চারি- 

আনা হইতে ২ দুইতোল! পর্যন্ত মাত্রায় কোষ্ঠবিশেষে প্রয়োগ করিতে হয়) 

প্রাতঃকাঁলে সেবনীয়। এই ওঁষধ সেবনের পরে শুঠ ও এরগুমূলের কাঁথ 
অম্রপান করিবে, এবং অনায়াসে বিরেচন না হইলে, সর্বঃঙ্গে এরওটৈল মর্দন 

করিয়া, পৃষ্ঠদেশে স্বেদ 'প্রয়োগ করিবে । বিরেচনের পরে স্সিপ্ধ ও উষ্ণ পদার্থ 

আহাঁর করিবে । এই গুঁষধ একমাঁন সেবন করিলে বাঁতব্যাধি বিনষ্ট হয়। 

দ্বিগুণরস |-- গন্ধক ১ একভাগ ও পারদ ২ ছুইভাগ, একত্র কিছুক্ষণ 

মৃদু-অগ্রিতে পাক করিয়া, উভয়ের সমপরিমিত হরীতকীচুর্ণ তাঁহার সহিত মিশ্রিত 

করিবে। ৭ সাতিরতি হইতে আর্ত করিয়৷ ২১ একুশএতি পর্যন্ত প্রত্যহ এক 

একরতি মাত্র বুদ্ধি করিয়া, তৎপরে পুন্বার প্রত্যহ এক একরতি মাত্রা কম 

করিয়া, এই ওষধ সেবন করিতে হয়। দ্ৃত, দুগ্ধ ও চিনি ইহার অনুপানার্থ 

প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা অল্পদিনমধ্যেই কম্প্বাঁ নিবারিত হয়। 
বাতনাশন রম |-__রসসিন্দুর, স্বর্ণ, হীরক, তাত, লৌহ) র্ণমাক্ষিক 

হরিতাল; রপাঞ্জন, তুতে ও সমুদ্রফেন, প্রত্যেক ড্রবা এক এক ভাগ, এবং 

পঞ্চলবণ মিলিত একভাগ, সীজের আঠার সহিত ১ একদিন মর্দন করিবে, তৎপরে 

মুযামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, ভূধব্য্ত্রে তাহা পাঁক করিবে । ১ একমাঁধ পরিমাণে এই 

গুধধ আদার রসের সহিত সেবন করিয়া, পিপুলচুর্ণমিঅিত পিপুল্মুলের ক্বাঁথ 

অনুপাঁন কারতে হয়। ইহাদ্বারা আক্ষেপক গুভৃতি বায়ু বিকারসমূহ স্বর 

নিবারিত হয়। 

লঘুানন্দ রস ।-_পারদ, গম্কক, লৌহ, অভ্র ও মিঠাবিষ, গ্রত্যেক 

দ্রব্য ১ এক একভাগ, মরিচ ৮ আটভগ ও সোহাগার খই ৪ চারিভাঁগ, এই-: 

সমস্ত দ্রব্যে ৫ পাঁচবার ভূঙ্গরাজরসের এবং পাচবার দাড়িমের রসের ভাবন| দিয়, ূ 

২ ছুইরতি-পাঁরমাঁণে বটিকা করিবে। ইছ্াদ্বারা বিবিধ বাুবিকাঁর, এবং অর্শঃ 

দাহ গ্রভৃতি গুশমিত হয়। 

৮. ৮ 
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পিণগ্ীরস ।--পারদ ৫ পাঁচভাগ, গন্ধক ৫ পাঁচভাগ, এবং তাত্রভশ্ম ১ 

একভাগ, একত্র পাণের রসের সহিত মর্দন করিয়া, একখানি তাম্রপত্রে তাহা 

লেপন করিবে। শুষফ হইলে, দেই ওধধলিপ্ত তাম্পত্র যথাবিধানে গঞজপুটে 

পাক করিবে । পাঁকশেষে চূর্ণ করিয়।, ১ একরতি মাত্রায় প্রগ্নোগ করিবে। 

| ইহাদ্বারা কম্পবাধু পক্ষাঘাত এবং দাহ, সম্তাপ ও মুষ্ছা প্রভৃতি পিন্তবিকার 
প্রশমিত হয়। 

কুক্জবিনোদ রস |--পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মিঠাবিষ, হরীতকী, 

কট্ুকী, ত্রিকটু, গন্ধবোঁল ও জয়পাল, এইসযুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে 

ভূঙ্গরাজের রস, মনসাসীজের রস ও আকন্দপাতার রস, ইহাদের প্রত্যেকের 

৭ সাতবার বা ৩ তিনবার করিয়া! ভাবনা দিক, ২ ছুইরতি-পরিমাঁণে বটি কা 

করিবে । এই ওঁধধ সেবন করিলে, ক্টীবেদন।, পার্খববেদন।) উরুল্ন্ত, আমবাত, 

বক্ষোবেদন1,অগ্রিমান্দ্য ও স্থুলতা বিনষ্ট হয়। 

বাতবিধ্বংসী রম ।-পারদ ১ একভাগ, অভ্র ২ ছুইভাগ, কাংস্ত ৩ 
তিনভাগ, ত্বর্ণমাঞ্ষিক ৪ চারিভাগ, গন্ধক ৫ পাঁচভাগ, এবং হরি তাল ৬ ছয়ভগ 

এইসমন্ত দ্রব্যে সাতদিন এরগুটৈলের ভাবনা! পিবে ; তৎপরে নেবুব রসের সহিত 
মর্দন করিয়া একটী গোলক (ড্যালা) করিবে, এবং সেই গোলকের উপরে 

আধ আহ্গুল মোট! কাঁরয তিদবাটার প্রলেপ দিবে। শুষ্ক হইলে, ১২ বারপ্রহর- 

কাঁল তাহ! বাঁলুকাধস্ত্রে পাক করিবে । পাকণেষে চুর্ণ করিয়া লইবে। এই 
| গুঁষধদ্বার সর্বাঙ্গের বেদনা, মন্াস্তম্ত, আখ্ান, আনাহ, £লরোধ, গুল্ম, উদর- 

রোগ, অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ, বিস্থৃচিকা, গ্রহণী, বমি, শ্বাস, কাঁস, শুল, অতিসার, 

ক্রিমি ও জ্বর নিবাবিত হয় । রোগাচ্নাবে ইহার অন্পান স্থির করিয়া লইবে। 

মাত্রা--১ একরতি হইতে ২ দুইরতি পর্যন্ত | 

ূ স্লাশাদদি বটী |---পলাঁশবীঙ্ষের রসের সহিত সমপরিমিত পারদ ও 

| গন্ধক ৩ তিনদিন মর্দন করিয়া, ১৬ ষোঁলভাগের ১ একভাগ কুঁচিলাবাঁজ তাহার 

| সহিত মিশ্রিত করিবে । ২ ছুইরতিমাত্রায় এই গুঁধধ সেবন করিলে, অস্পর্শবাত, 

| অর্শঃ, বাতরক্ত ও শোথ নিবারিত হয়। 

এই ওুঁষধ পঞ্চপিত্তের ভাবনা দিয়! প্রস্তুত করিলে, তাঁহাত্বার! শিত্তবোগনমুহও 
নিবারিত হয়। 

উল 

পদ সস 
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গগনাণদ বটী | __ অভ্রভম্ম, পারদ, গন্ধক, তত্র, সুগ্ডলৌহ, তীক্ষলৌহ, 

ও স্বর্ণমাক্ষিক, সমুদয় সমভাগ ; এইসমস্ত দ্রব্যে ষষ্টিমধু, বাঁসক 'ওদ্রাক্ষার কাথের 
ভাঁবনা দিয়া, একদিন ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসের সহিত মর্দন করিবে । এই ওঁষধ ২ ছুই 

রতিমাত্রায় মধুর সহিত, অথবা শ্বেতচন্দন ও কর্পুরের সহিত সেবন করিলে, 
বাযুরোগ, কাসরোগ এবং ক্ষয়) অর্শঃ, মদ, দাহ ও তৃষ্ঃ। প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

সর্ববাজনুন্দর রস |--পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাত্র, লৌহ, হিম্থুল ও 

কুচিলা১_-প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগে লইয়া, পেইসমন্ত দ্রব্যে ছাঁতিম, আকন্দ, 

বাসক ও এরগুমুলের রস, এবং মনসাসীজের আঠাঁর ভাবনা দিয়|, একটা গোলক 

(ড্যালা) করিবে। শুক্ষ হইলে, সেই গোলকটা বালুকাযান্ত্র ২ ছুইপ্রহর পাক 

করিবে । পাকের পরে পিপুল ও মিঠাঁবিষ তাহার সহিত মিলিত করিয়। 

লইবে। ২ ছুইরতিমা্তার এই গুষধ সেবন করিলে, সর্ধ প্রকার বাষুলেগ ও 

শুলরোগ প্রশমিত হয়। 

ত্রেলোক্যচিন্তামণি রল হীরক, বর্ণ ও মুক্তাতন্ম,_ প্রত্যেক 
১ একভাগ, লৌহভন্ম ৩ তিনভাগ, এবং অভ্রভন্ম ও রসসিন্দুর,__প্রত্যেক ৪ 

চারিভাগ লইয়া, দ্বৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন পূর্বক ১ একরতি পরিমাণে 
বটিকা করিবে। এই ওুঁষধ সেবনে বাঘু, পিত্ত ও কফজনিত বিকারসমূহ, এবং 

প্রমেহ ও কাস প্রভৃতি পীড়া বিনষ্ট হয়। ইহা বল, বর্ণ, পুষ্টি, আযুঃ ও অগ্নির 

বৃদ্ধিকারক। তরল কফে আদার রসের সহিত, শুষ্ক কফে মধুব সহিত পিত্ত- 

ুষ্টিতে ঘ্বত ও চিনির সহিত, ছুষ্ট বাষু ও শ্রেম্সার সমত। থ|কিলে পিপুলচুর্ণ ও | 
মধুর সহিত, এবং গুমেহরোগে মধুর সহিত এই ওঁষধ সেবন করিতে হয়। | 

দশসাঁর বট | _হষ্টিমধু১ আমলকী, বেড়েলা, দ্রাক্ষা, বড়এলাইচ, 
চন্দন, এলবালুক, মউলফুল, পিগুখেজুর ও দাঁড়িমবীজ, এইসমুদা য় দ্রব্য সমভাঁগ, 

এবং সর্বসমষ্টির সমান চিনি; একত্র মর্দন করিয়া, ॥০ অদ্ধাতোঁলা হইতে ২ দুই- 

তোল! পধ্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্বপ্রকার বাযুবিকার নিবারিত হয়। 
স্বল্লবিষু-তৈল |_তিলটঠল /৪ চাঁরিসের, গব্য বা ছাগছুপ্ধ ১৬ 

যোলসের, এবং কন্কার্থ শালপাণী, চাঁকুলে, বেড়েল।, শতমুলী, এরগুমুল, বৃহতী, 
কণ্টকারী, নাটামূল, গোরক্ষ-চাঁকুলে ও ঝাঁটীমূল,-_ প্রত্যেক দ্রব/ ১ একপল ? | 
যথাব্ধানে এই তৈল পাক করিয়া, যাবতীয় বাতজ রোগে গ্রয়োগ করিবে। 
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এই তৈল মর্দন করিলে, হৃৎশুল, পার্খশুল, অর্ধীবভেদক, অন্দিত, বাতরক্ত, 
গলগণ্ডঃ অশ্মরী, কাঁমল1, পাঁু, ক্ষয় 'ও অন্ববুৰ্ধি প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হর । 

বন্ধ্যপুরুষ ও বন্ধ্যান্ত্রীকে এই তৈল পান করাইলে, তাহাদের সন্তানোৎপত্তি 

হইতে দেখা যায়। 

বৃহৎ বিষু তৈল -_তিলতৈল ১৬ যোললের, শতমূণীর রস ১৬ 

ষোলদের, জল ৩২ বত্রিশসের ; কন্কার্থ,__মুতা, অশ্ব্রন্ধা, জীবক, খষভক, শঠী, 

কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোনলী, জীবস্তী, বষ্টিমধু, মৌরী, দেবদারু, পদ্মুকাষ্ঠ, শৈলজ, 

ভটামাংসী, এলাইচ, দারুচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুসুম, মঞ্জিষ্ঠা, মুগনাভি, 
শখেতচন্দন, রেণুক1, শালপাণী, চাঁকুলে, মুগানী, মাঁধাণী, কুন্দুরখোঁটা, গেঁটেলা ও 

নখী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; যথাবিধি পাক করিয়া, সর্বববিধ বাযুরোগে 

প্রয়োগ করিবে | উর্দবাঁত, অ্গুলিগ্রহ, সন্তাগ্রহ, অঙ্গশোষ ও খাঞ্জ প্রভৃতি 

রোগে এই তৈল মর্দিন করিলে, বিশেষ উপকার হয়। 

2ারায়ুণ তিল ।-- তিলতৈল ১৬ ষোলসের, শতমুলীর রদ ১৬ ষোল- 
সের, ছুপ্ধ ৩৪ চৌষটিসের, ক্কাথার্থ__-বেল, গণিগ্নারী, শোণ!, পাঁরুল, পালিধা,__ 

ইহাদের মূলের ছাল এবং গন্ধ ভাছুলে, অশ্বগন্ধা, বুহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, 
গোর ক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা, “£ত্যেক দ্রব্য -১০ দশপল, জল ২৫৬ দুইশত 

ছাপ্লান্নসেব,__শেষ ৬৪ চৌফটিসের ; কন্কার্থ-_গুল্ফা, দেবদীরু, জণ্টামাংসী, 

শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাছকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণী, চাঁকুলে, মুগাঁনী, 

মাষাণী, রান্না, অশ্বগন্ধ!, সৈন্ধব ও পুনর্নধামূল_-প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইপল পরিমাণে 

লইয়া যথানিয়মে পাক করিবে। অবস্থাভেদে এই তৈল পাঁন, অভ্যর্জ ও বস্তি- 

কর্ম্নে (পিচকারীতে ) প্রয়োগ করিলে, ইহাদ্বার] সর্বপ্রকার বাষুবিকার নিবারিত 

হয়; এবং জরা, বন্ধ্যাত্ব, ইন্দিকক্ষীণতা ও শুক্রক্ষয় প্রভৃতি প্রশমিত হয়। 

মধ্যমনারায়ুণ-তৈল ।--ভিলতৈল ৩২ বত্রিশসের, এবং কন্কার্থ__বেল, | 

অশ্বগন্ধ1, বৃহতী, গোস্ষুর, শোণা, বেড়েলা, পাঁলিধা, কণ্টকাঁরী, পুনর্নবা, গোরক্ষ- 

চাকুলে, গণিয়ারী, গন্ধভাছুলে ও পারুল, ইহাদের প্রত্যেকের মূল /২॥০ আড়াঁই- 

সের একত্র ১২৪২ বারমণ বন্রিশসের জলে পাক করিয়া, ৩/৮ তিনমণ আট- 

সের অবশিষ্ট রাখিবে। ছাঁগছঞ্জ বা গব্যদুগ্ধ ৩২ বত্রিশসের, শতমূলীর রস 
৩২ বত্রিশসের, এবং কন্বার্থ-_রান্না, অশ্বগন্ধ!, মৌরী, দেবদারু, কুড়, শালপাণী, 
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চাঁকুলে মুগাঁনী, মাষাণী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব-লবণ, জটামাংসী, হরিদ্া, 

| দাঁকহরিদ্রা, শৈলজ, রুক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষটা, যষ্টিমধু, তগরপাঁছকা, মুতা, 

তেস্তপত্র, দাক্চিনি, ভীবক, খষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, খদ্ধ, বৃদ্ধি) মেদ, 

মহামেদা, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁটেলা, শ্বেত-পুনর্নবা ও চোরপুষ্পী প্রত্যেক 

দ্রব্য ২ ছুইপল, যথানিয়মে পাক করিয়।, সুগন্ধের জন্য একবার সাধারণ গন্ধপাঁক 

করিবে এবং তৎপরে তাহার সহিত কর্পুর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি,- প্রত্যেক দ্রব্য 
১ একপল পরিমাণে মিশ্রিত করিবে । এই তৈলমর্দনে কোষ্ঠগত ও শাখাগত 

সকল প্রকার বাধুধ্কার এবং মুচ্ছাঁ, অপস্মার ও উন্মাদ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। 

মহাঁনারার়ণ তৈল |-__তিলতৈল 4৪ চারিসেব, ক্বাখার্থ_ শতমূলী, 
শালপাণী, চাকুলে, শঠী, বেড়েলা, এরগুমূল, কণ্টকারী, নাটকরঞ্মূল, গোরক্ষ- 

চাকুলে ও ঝাটাসুল,-_প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পাঁকার্থ জল ৬3 চৌধটিসের, 
শেষ ১৬ যোলসের ; গব্যৃত ও ছাগদুপ্ধ প্রত্যেক /৮ আটসের, শহমুশীর রস /৪ 

চাঁরিসের এবং বন্ধার্থ-_পুনর্নবা, বচ, দেবদাঁর, শুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, 

শৈলঞ্ত, তগরপাছ্কা, কুড়, এলাইচ, জটানাংসী, শালপাণী, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, 

সৈন্ধব ও বাক্স, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চাঁরিতোলা ; যথানিয়মে পাঁক করিবে । এই 

তৈল মর্দন করিলেঃ সকলপ্রকার বাধুবিকার এবং হৃৎশুল, পার্খবেদনা, অদ্ধীব- 

ভেদক, বাতরক্ত, অশ্মরী, পাও, কামলা, গগুদাঁলা, অপচী প্রভৃতি রোগ 

নিবারিত হয়। গ্রন্থাস্তরে ইহা “বিফুতৈল' নামে পরিচিত । 
”” সিদ্ধার্থক তৈল ।-_তিলতৈল 59 চারিসের, শতমুশীর রস /৮ আট 

সের, ছুগ্ধ ১৬ যোঁলসের, আদার রস /৪ চারিসের এবং বন্ধার্থ শুল্ফা, দেবদ।র, 

জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েল।, রক্তচন্দন, তগরপাছুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণী, 

রান্না, অশ্বগন্ধা, বরাহত্রান্তা, শ্যামাল ₹1, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, গন্ধভৃণ, সৈন্ধব- 

লবণ ও শু ঠ,- মিলিত /১ একসের, থানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল মর্দন 

করিলে, প্র, পঙ্গু ও কুজ প্রভৃতি অর্গবিরৃতি নিবারিত হয় এবং পক্ষাঘাত, অঙ্গ- ৰ 

শোষ, সন্ধিবাত ও ইন্দ্িয়ক্ষীণতা আরোগ্য হইয়া থাকে । এই তৈল উপযুক্ত মাত্রায় ৰ 

একমাসকাল ব্যবহার করিলে, যৌবনের বল-বীর্ধ্যাদি পুনঃ প্রাঞ্ড হওয়া যায়। 

্ হমসাগরর- তল তিলতৈল /8 চাঁরিসের, শতমূলী, ভূমিকুক্মাণড, 

শু আমলকী, শিমুজমুল) গোক্ষুর ও কদলীমুল-_ প্রত্যেকের রল /৪ চাঁরি- 

টি পভ 
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১ 

| 
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সের, নারিকেলের (ডাবের ) জল /৪ চারিদের, হুপ্ধ ৯৬ ষোলসের এবং বন্ধার্থ 
-__রক্তচন্বন, তগরপাছুকা, কুড়, মগ্রিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসীঃ | 
শৈলজ, যষ্টিমধু, দেবদারণ, নখী, হরীতকী, খটাশী, পিড়িংশাক, কুন্দুরখোটী, 

নালুকা, শতমুলী, লোধ, মূতা, দারুচিনি, এলাইচ, তে ক্পত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, 

জয়িত্রী, মৌবী, শঠী, চন্দন, গেঁটেলা ও কর্পূর, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা 

পরিমাণে লইয়া! বথাবিধি পাঁক করিবে। ইহা বাধুরোগের শ্রেষ্ঠ গধধ। এই 
তৈল মর্দন করিলে, যাবতীয় বায়ুবিকার ও পিভ্তবিকার এবং উন্মাদ, মুচ্ছা, দাহ, 

মস্তকঘূর্ণন, অনিদ্রা, অঙ্গশোষ, মন্াগ্রহ ও হমুগ্রহ প্রভৃতি বিন হয়। 

বায়ুচ্ছায়াম্গরেজ্দ তৈল।-_-তিলটৈল /৪ চারিসের, কাধার্থ_ 

বেড়েল! ১২০ সীঁড়েবারসেরঃ জল ৬৪ চৌষটিসের,- শেষ ১৬ যোজদের) 

দশমুল ১২।০ সাঁড়েবার সের, জল ৬৪ চৌধাট্ট সের,--শেষ ১৬ যোলসের)_- 

কন্কার্থ__মণ্তিষ্ঠা, রক্তচন্বন, কুড়, এলাইচ, দেবদাঁর, শৈলজ, সৈন্ধব-লবণ, বচ; 

কক্কোল, পন্মকাষ্ঠ, কাকৃড়াশূঙ্গী, তগরপাদ্বকা, গুলঞ্চ, মুগানী, মাষাণী, শতমূলী, 

অনস্তমূল, শ্তামাঁলতা, শুল্ফা ও পুননবা_ প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা। এই- 

সকল দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল বিবিধ বাধুরোগনাঁশক এবং 
স্ষীণশুক্র পুরুষ ও ক্ষীণার্তবা স্ত্রীিগের বিশেব উপকারী । ইহার পান ও অভ্যঙ- 

দ্বারা উন্মাদ, অপন্মার, গা্রকম্প, হিক্কাঃ শ্বান, কান ও বাঁত-পিত্তজনিত বিবিধ 
বিকার প্রশম্তি হয়। 

মাষবলাদি তৈল ।--তিদতৈগ /8 চারিসেব; মাষকপাই, বেড়েল।, 
রাক্ঈঃ দশমূল, গন্ধভাছুলে ও শুল্ফা, ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ কাঁথ /8 

চারিসের, দধির মাত /9 চাঁরিপের, ছুপ্ধ /৪ চাঁরিসের, লাক্ষার কাথ /৪ চাঁরিসের, : 

কাজি /৪ চারিসের, শতমুলী ও ভূমিকুম্মণ্ড প্রত্যেকের রস /২ ছুইনের এবং 

কন্কার্থ__শুল্ফা, মৌরী, মেথী, বান্না, গর্পিগ্পলী, মুতা, অশ্বগন্ধ1, বেণামূল, 

ষ্টিমধু, শালপাণী, চাকুলে, বেড়েগা ও ভূ'ই-আমলা--প্রত্যেক ভ্রব্য ২ ছুইপল | 
পরিমাণে লইয়া, বধানিয়মে পাঁক করিবে। ইহাদ্থার। সকলগ্রকার বাঁতরোগ | 
এবং গাত্রকম্প ও প্রমেহ প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

সৈন্ধবাদ্ধ তৈল ।--তিলট্তল /৪ চারিসের, কীজি ৩২ বত্রিশসের, 
এবং বন্ধার্থ_ দৈন্ধব-লবণ ২ ছুইপল, শুঠ ৫ পাঁচপল, পিপুলমুল ২ ছুইপল, || 

র 
ৃ 
| 

“শী 
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পে পাপী্পিপিপড শা শিল্পি শিস 

চিতামুল ২ দুইপল ও ভেপার মুটা ২০ কুড়িটী, বথানিকমে পাক করিবে। ইহা! 
মর্দীন করিলে, গৃথলী ও উরুগ্রহ প্রভৃতি বাতরোগ আরোগ্য হয়। 

বৃহৎ শতপুষ্পাদি তৈল ।-_শুন্ফা বচ ও সৈম্ধাব-লবণ-_ প্রত্যেক 

দ্রব্য ২ ছুইভাগ, চিতামূল, পিপুল, এরওমুল, দেবদারু, রাঙ্গা, যষ্টিবধুঃ কুড়, 

| গন্ধভাছুলের মুল, জটামাংসী, ভেল৷ ও গজপিপ্ললী,__ প্রত্যেক দ্রব্য ১৯ একভাগ, 

সমুদায়ে মোট /১ একসের ; এইসমস্ত দ্রত্যের কন্ধ এবং পাকার্থ ১৬ যোলসের 

জলের সাহুত /৪ চারিসের তৈল বশাবিধি পাক করিবে। অভাঙ্গ ও বস্তি- 

ক্রিয়া এই তৈল প্রয়োগ করিলে, ছৃঃসাধ্য অবাক ও অর্ধাঙ্গবাত প্রভৃতি 

নিবারিত হয়। 
মহাবলা-তৈল ।__বেড়েলা'দুলের কাথ ৩২ বত্রিশসের, মিলিত দশ- 

মূলের কাথ ৩২ বত্রিশসের এবং ঘব, কুলস্ঞঠ ও কুল কলাম্বের ক্কাথ--1মলিত 
৩২ বাত্রশসের, ছুপ্ধ ৩২ বত্রিশসেরঃ কন্কার্থ জীবক, খধভক, মেদ) মহামেদা, 

কণকোলী, ক্ষীরকাকোলা, মুগানী, মাঁষাণী, জীবস্তী, বষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, অগুরুঃ 
ধুনা, সরলকাষ্ঠ, দেখদরু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, পীতচন্দন, জঢ়াখাংসা? 

শৈলজ, তেজপত্র, তগরপাুক1, অনন্তমূল, বচ, শতমুলী, অশ্বগন্ধা, শুল্ফ। ও 

পুনর্নথা,_ মিলিত /১ একপের; এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত /৪ চারসের তিপ- 

তৈল, ব্বর্ণ, বৌপ) অথবা মুত্তিকাঁর পাত্রে বথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল মর্দন 

করিলে, সকলপ্রকার বাধুবিকার, ভগ্ন ও আঘাতজনিত বেদন।, ধাতুক্ষীণতা, 

স্থৃতিকা, হিক্কা, কাস, অধিমন্থ, গুল্স ও শ্বাস প্রভৃতি পীড়ার উপপম হস়। 

ভ্রিশতীপ্রদারণীতৈল | --পরিপুষ্ট গন্ধভাছুলিয়ার মুগ পত্র ও 
শাথ,_-১০০ একশতঙতপল, খিলিত দশমুল ১০০ একশতপল এবং অশ্বগন্ধা। ১০০ 

একশতপল, পৃথক্ পৃথক্ ৬৪ চোবটিলে4 জলে (সিদ্ধ করিয়া, প্রত্যেকের ১৬ ষোল 

সের কাথ অবশিষ্ট রাথিবে। পরে দাধর মাত ১৩ ষোলসের, কাজি ৩২ খাঁতরশ- 

সের, বন্ধার্থ শীবণীরগণ-_ প্রত্যেক ১ এক পল, আদ! ৫ পাঁচ পল, ভেলা ৩০ 

ভিশ পল এবং পিপুপমূল, চিতামুল, ববঙ্গার, দৈন্ধব ও সচল লবণঃ মন্তিষ্া 

গন্ধভাছুলে ও যষ্টিনধু১_- প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইগণ, এইলকল দ্রব্যের সহিত ৪৮ 
আটচ'ল্লশসের তিলতৈল যথাবিধানে পাক করিবে । অবস্থা বিবেচনা পুর্বব ক 

পান, অভ্যঙ্গ, বস্তি ও নস্তকাধ্যে এই তৈল প্রয়োগ করিলে, সর্ব প্রকার বাত- 

রী রিরারিটিটি ৫ তেরি রিড রর 
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পিত্-কফজ ব্যাধি এবং গৃনী, পক্ষাঘ! ত, অস্থিভর্গ, বাতবেদনা, উন্মাদ, অপম্মার, 

ভ্রম, অগ্রিমান্দ্য, অরুচি, বাঁতগুল্স ও জরা-পলিহাদি বিনষ্ট হইয়! থাকে । 
সণ্ডশতি কাপ্রসাঁরিঞ্মতৈল |--শরৎকালে উদ্ধৃত এবং মুল, শাখ! ও 

পত্রবিশিষ্ট গন্ধঙ|ছুলে ১০ একশতপল ( ১২॥ সাড়েবারসের ), ঝাঁটীমূল ১০০ 

একশতপল, শতমূলী ১০০ একশতপল, বেড়েলা ১০০ একশতপল, আঁলকুশীমূল 

১০০ একশতপল, অশ্বগন্ধা ১০৭ একশতপল এবং কেয়ার মূল ১০০ একশত- 

পল,-__ প্রত্যেক পদ্দার্থ চতুগুণ জলে পাক করিয়া, পৃথক পৃথক কাথ করিবে। ৰ 

পরে দধির মাঠ ছাগমাংসের কাখ, চুক্র (কাজিবিশেষ) দুপ্ধ ও দধি,__ ূ 

প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলসের; কন্কার্থ তগরপাঁদুকা, মদনফল, কুড়, নাগকেশর, ; 

মুতা, দারুচিনি, রান্ন।) সৈন্ধবলবণ, পিপুল, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মেদা, | 

মহামেদা, জীবক, খযভক, শুল্ফা, নী, এ, দেবদারু, কাকৌ লী, ক্গীরকাঁকোলী, । 

বচ ও ভেলা, প্রত্যেক দ্রব্য ই অদ্ধপল (চারিতোল। ),-_এইসমস্ত দ্রব্যের ূ 

সহিত ১৬ ষোলসের তিপ্তৈল যথানিয়মে পাঁক কারবে। অথবা বিবেচনা- | 

পূর্বক অভঙ্গ, বস্তি, পান ও নস্তক্রিয়ায় ইহা প্রয়োগ করিলে, বাতজ বিবিধ 
রোগ, বিশেষতঃ খাঞ্জা, পাঙ্গুল্য, অঙ্গশোষ, পক্ষাঘাত, অস্থিভঙ্গ, উন্মাদ, বাতরক্ত 

ও শুক্রক্ীণতা গভৃতি নিবারিত হয়। 

একাদশশতিকা প্রসারণীতৈল।-_-শাখাঃ মূল ও পত্রবিশিষ্ট গন্ধ- 
ভাছুলে ৩০০ ভিনশতপল (৩৭॥০ সাড়েসাইত্রিশসের ); নীলরঝাটামূল ২০৭ ছুই- 

শতপল (২৫ পঁচিশ সের), গুলঞ্চ ২০০ ছুইশতপল, এরগওমুল ২০০ ছুইশতপল, 

রান্না ও শিরীষ__মিলিত ১০০ একশতপল ( ১২1০ সাড়েবারসের ) এবং দেবদারু 

ও কেয়ার মুন মিলিত ১০০ একশতুপলঃ এইসমুদার দ্রব্য একত্র ৬৪০০ ছচ 

হাজার চারিশতসের অর্থাৎ ১৬০ একশত ষাটুমণ জে পাক করিয়া, ১২৮ এক- 

পত আটাইশসের অবশেষ রাঁখিবে। পরে কাজি ১২৮ একশত আটাইশসের, 

দধির মাত ১৬ ষোলস্র, গুক্ত ১৬ ষোলসের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ ষোলসের, 

(ছাগমাংম /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌধটিসের, শেষ ১৬ ষোলসের, এইরূপে 

মাংসের কাথ প্রস্তৃত করিতে হইবে), ইঙ্ষুরস ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ ১৬ ষোলসের 

এংং কন্ধার্থ-পিডিংশাক, কাকৃড়াশুঙ্গী, জীবনীয্গণ» মঞ্জরিষ্ঠা, কাঁকোলী, 

| আলকুশীমূল, ছোট-এলাই5, করব, কুন্দুরখোটা, সরলকান্ঠ, কুক্ছুম, জটামাংসী, | 

রি 2 নিনজা রিড 

| 
। 
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নী, অগুরু, নীলশু দী, পক্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, ককোল, গেঁটেলা, নাগেশ্বর, 

বেণামূল, দারুচিনি, সুপারি, লতাকত্তরী, জায়ফল, শতমূলী, নবনীতখোটী, দেব- 
দারু, রক্তচন্দন, বচ, শৈলজ, সেম্ধব-লবণ, শিলারস, মুতা, গন্ধভাছলের মূলঃ 

নালুক, শ্বেত-পুনর্নবা, গন্ধশঠী, মৃগনাভি, দশমূল, কেয়ার মূল, তগরপাছুকা 
গন্ধতৃণ, অশ্বগন্ধা, বাল!, রেণুকা,» রসাঁঞন, শল্লকী, মদনফল, অগুর, প্রিয় 
শুল্ধ1, কুড়? ভেলা), ত্রিফনা, পল্মকেশর, শ্তামালতা, লবঙ্গ ও ত্রিকটু, ইহাদের 

প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল পরিমাণে লইয়! তাহাদের সঠিত ৬৪ চৌষট্টিসের তিল- 

তৈল যথানিয়মে পাক করিবে। অবস্থানুমারে অভ্যঙ্গ, বস্তি, পান ও নস্যকর্দে 

এই তৈল প্রয়োগ করিলে, অদ্ধাঙ্গবাত প্রভৃতি সমুদায় বাঁতবিকার এবং 

কফজ ও পিত্তজনিত ব্যাধিসমূহ নিবারিত হয়। ইহা বলকারক, ধাতুবদ্ধক ও 

রসায়ন। 

অফ্টাদশশতিক!-প্রপারিণী তৈল |-_মূলঃ শাখা ও পত্রবিশিষ্ট গন্ধ- 
ভাদুলে ৩০৭ তিনণত পল ( ৩৭॥০ সাড়ে্সাইত্রিশসের ), শতমুলী ১০০ একশত 

পল ( ১২॥০ সাড়েবার সের ), অশ্বগন্ধ1 ১০০ একশত পল, বেয়'র মুল ১০০ এক- 

শতপল, দশমুলের প্রত্যেক উপাদান ১০০ একশত পল, বেড়েল। ১০০ একশত- 

পল এবং ঝাটীমূল ১*০ একশত পল, একত্র ৬৪০০ ছয় হাজার চারিশত সের 

অর্থাৎ ১৬০ একশত ষাট মণ জলে পাক করিয়া, ৬৪ চৌধষটিসের অবশি্ রাখিৰে । 

পরে কাজি ১২৮ একশত আঁটাইশ সের; দধির মাত, হৃষ্ধ, শুক্ত, ইক্ষুরস ও ছাগ- । 

মাংদের কাথ,__ প্রত্যেক দ্রব্য ৬ যোলসের এবং কক্কার্থ ভেলারমুটা, তগর- | 

পাদুকা; শু ঠ, পিগুল, চিতামূল, শঠী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাছুলে, পিপুলমূল, 

দেংদারু, শুল্ফা, ছোট-এলাইচ, দারুচিনি, বালা, কুসুম, মুগনাভি, মঞ্রিষঠা, : 

শিলারস, নখী, অগুরু, কপূর, কুন্দুরখোটা, হরিদ্রা, লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, বক্তচন্দন, 

কক্কোল, নালুকা, মুতা কালিয়াকা্, নীলশ্ুদী, তেজপত্র, শঠী, রেণুক, শৈলজ, 

নবনীহখোটা, কেনার মূলঃ আলকুশীমূলঃ শতমূলী, সরলকা্ট, পদ্মকেশর, প্রিয়, 

বেণামুল, জটামাংসী, পুননবা, দশমূল, অশ্বগন্ধ!, নাগেশ্বর, রসাঁঞুন, লঙাকস্তরীও 

ফল, জায়কণ, স্থুপারী ও শ্লারস,__ প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল (২৪ তোলা) এবং 

মিলিত ত্রিফলা ৩ তিনপল ও জীবনীয়গণের ১০ দশটা ভ্রব্য-_-সমুদার়ে ৩ তিনপল, 
এইসমস্ত কাথ ও কন্ধাদির সহিত ৬৪ চৌষটিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাক 

, 

৫২৮ কাবরাজ-শিক্ষা । 
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বাতব্যাধ | ৫২৯ 

নি ॥ এগ ত্রৈণের " 'অভ্যঙ্ন্ধারা ত্বগ্গতঃ পানদ্ার! কোষ্ঠগতঃ ভোগাদ্রবোর 
খু 

ূ 
সহিত নিশ্রিত করিয়া সেবনদ্বারা সুক্মনাড়ীগ ত, নন্যদ্ধারা উদ্ধগত, বস্তি-ক্রঘ় দ্বারা ৰ 
পক্কাশ়গ ত, এবং শিরহণ-ক্রিয়াদারা। সর্ধদেঞগত বাদুণিকার নিবারিত হয়। [ 

। অঙশোষ তত সমুদ্র বাতবাধিঃ পিস্তশ্লেমজ ব্যাধিসমূহ, এংং বন্ধাত্বদোষ ও | 
৭ ঞাঁলঞবা পাপতা'দ৭ এই তৈল বাবছাঁরে বিন্& হয়। ৃ 

ৰ মহারাজ-প্রসারিণা তৈল ।- গছ ভাগ্ধছলে ৩০০ তিনশত পল (৩৭॥* | 
র সাড়েনাই'ত্রণ দের), পাতঝাটামূল ২০০ দুইশত পল (২৫ পঁচিশ সেব), দশ্বগন্ধা, ূ 

ূ এংওমূল, বেড়েলা, পঠমুলী, শাক্ন ১ পুনশবা, কেরাঘল, দ্রশমুলের দপটী দ্রব্য, এ | 

ৰ পাণিধাছাল,- প্রত্যেক ১০০ একশত পল (১২৪৭ সাড়েবারস্রে 1) দেবদীকু ৫০ ূ 

| পঞ্চণশপন (4৬1 নওয়া ছয়:সর ), শিরাষছাল ৫০ পঞ্চাশপল, লাক্ষা ২৫ পচশ-! 

পল (/৩৮* (িনসের ছুইছটাক ) ও লোধ ২৫ পাচশপল, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ৃ 

£০০ পাঁচশত মাক অর্থাৎ ২০০ দুইশত মণ জলে সিদ্ধ কয়া, ছুঈদ্রোণ (১২৮ 

একশত আটাইশসেব ) "অবশেষ বাখিবে। পরে শুক্ত ৬৪ চৌধটসের, দুগ্ধ ৪০ 

চল্লিশসেব, মন্ত্র (দধির মাত) ১৬ ষোলসের, ইক্ষুরস ৩২ বত্রিশসের, এবং ছাগ- 
মাং ৩৭॥০ সাঁড়েন্াইত্রিশ সের,_ ১৮০ একশত আনীাসের জলে সিদ্ধ করিয়া, 

৬৮ আটবটিুসর অবশেষ রাঁখিবে। আর ৬০ ধাটপল মঙ্তিষ্ঠা১ ৬০ যাটসের জলে 

সিদ্ধ করিন) ১৫ পনের সের অবশিষ্ট রাখিতে হইবে: এইসমস্ত কাথাদি দ্রব- 

পদে সহিত রক্ত5ন্দন) পিপুল, শু'ঠি ও মরিচ, প্রত্যেক ৬ ছয়পল, এবং হবী- 
তকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাষ্ঠ, শুল্ফা, কীক্ড়াশৃঙী, বচ, চোরপুষ্পী, শঠী, 
মুতা, নাগরমুতা, পঞ্পফুল, নীঃশত পীফু ল, পিপুলমূল, মঞ্জিটা, অশ্বগন্ধ!, পুনর্নথা, 

দশমুল, চাকুন্দোমুপ, রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্র! ও জীবশীয়গণ,-_ প্রত্যেক ৩ তিন 

পল (২৪ চবিবশ তোল! ), এইসমস্ত দ্রব্যের কন্ক মিশ্রিত করিয্া, তাহার সহিত 
৬৮ আটযট্রসের তিলতৈলের যথাবিধি প্রথমপাক করিবে। তৎপরে দেবপুষ্পা 

( চোরছুলী ), গন্ধবোল, তেজপত্র, শল্লকীরস . মতান্তরে কুন্ুবখোটা )» শৈলজ, 

প্রিয়, বেণামূল, মৌরী, জটামাংসী, দেবদারু; বেড়েলা, শিলারস, নবন তখোটা, 

সাঁলুকা, কাঁঠখোঁটী, ছোট-এলাইচ, বুন্দুরখোটী, মুবামাংসী, কুলপত্রের স্ায় 

আক্কৃতিবি শিষ্ট নথী, পল্পপত্রের স্তায় আকৃতিবিশিষ্ট নখী ও অশ্বখুরের ন্তার় আকৃতি- 

বিশিষ্ট নথী, দারুচিনি, তেজপত্র, শল্ল কী, খটাশী, চাপার কলি, দনাফুল, রেণুক, 

রি । সিনে পাপী পি আপা শপ সপ অপ পপ 

০ ২ সী সি 

/ ৩৪) ্ঁ 
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পিড়িংশাঁক ও মকুয়াফুল,__ প্রত্যেকটা ৩ ভিনপল, এইসমস্ত দ্রব্যের কন্ধ, এবং 

৫* পঞ্চাশসের গদ্ধভলের সহিত সেই হৈলের বথাবিধি দ্বিতীক্পাঁক করিবে। 

তাহার পরে নাগকেশর, কুড়, দারুচিনি, কালিয়!কাষ্ট, কুস্কুম, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা, 

লতাকস্তরী, লবঙ্গ, অগুরুঃ ককোল, জঙ্মিত্রী, জাঁয়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ-বৃক্ষের 

ছাল,__প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল, মুগনানি ৬ ছয়পল ও কপ্পুর ১২ বারঠোলা.-_ 

এইসমস্ত দ্রব্যের কন্ধঃ এবং চন্দনের জল ২৫ পঁচিশসের ও গন্ধজল ৫০ পঞ্চাশ- 

সেরের সহত সেই তৈলের তৃতীয়পাক করিতে হষ্টবে। পাকাসদ্ধ হইলে 
ছীকিয়া, তাহার সংহত পুনর্বযর ম্গনাভি ৬ ছয়পল ও কপূর ১৯২ ধারতোলা, 
মিশিত করিয়া রাখিবে। 

এই ভৈলোক্ত শুক্র» নামক পদার্থের প্রস্তৃতবিধি যথা ।_- 
অন্রমণ্ড /8 চাঁরিসের, কাজি ৮০ আশীসের, দধি /২ হইসের, গুড় /২ দুষ্সের, 

কাজির অধোভাগস্থ অন্ন অথবা মুলো /১ একসের, খোসাশূন্ত আদা /২ ছ্ইসের 

এবং পিপুল, জীরাঃ সৈন্ধব, হলুদ ও মরিচ, প্রত্যেকেব চুর্ণ ২ দ্ুইপল, এইসমস্ত 

দ্রবা একটা ঘ্বৃতভাবিত ( ঘিষ্বে-পাকা1 ) কলনে মুখ বন্ধ করিয়া আটদিন রাখিয়া ূ 

দিলে, শুক্ত প্রস্তত হু । বাবহাধকাক্পটে সেই শুক্তের সহিত তেজপত্র, দাঞচিনি, | 
এলাইচঃ নাগেশ্বর,__ প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ ছয়তলা পরিমাণে মিশ্রিত ক'রয়া লওয়া 

আবশ্তক । 

গন্ধজল প্রস্তত করিবার নিয়ম যথ।---তেক্পত্র, পত্রক অথবা 
বাটিযা-পত্র অর্থাৎ তেজপত্রের *ত এক প্রকার ন্ুুগঞ্ধি পত্র, বেণ'মূলঃ মুভা ও 
বেড়েলার মূল, প্রত্যেক গ্্রব্য ২৫ পঁচিশপল, কুড় ১১॥০ সাড়েবার পল, এবং ৰ 

২৫ পঁচিশপ্রস্থ অর্থাৎ ১০০ একশতসের জল, একত্র পাক করিয়া, অদ্ধভাগ ৃ 

অবশিষ্ট াঁকিতে ছাকিম্া লইবে। 

চন্দনের জল প্রস্তুত করিতে হইলে ৫০ পঞ্চাঁশসের জলে ৫০ পঞ্চাশপল শ্বেত 

চন্দন সিদ্ধ করিয়, ২৫ পঁচিশসের অবশেষ রাখিতে হইবে । কেহ কেহ শ্বেত- 

চন্দন ঘষিয়া, তাহাতে জল দিশাহিয়!, সেই জল ব্যবহার করিয়া থাকেন.। 

নহারাব-প্রলারিণী তৈল ত্যবহার করিলে, অন্যান্ত গ্রসারিণী তৈলের সমুদায় ৃ 

গুণই অধিকতর প্রাপ্ত হওয়। যায়। উতৎকট বাতব্যাধিমান্রেই:-.এই তৈল বিশেষ | 

উপকারক। ূ 

১ 
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.্পসপ্পপীপপসআ উপ পপ পপ শা পা 
সস পপ পপ পপ পপ অপ ও আকসা টা পর এপ 

পুষ্পরা-প্রসারিণী তৈল।-_তিলতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ_ 
গন্ধভাঁুলে ১০৭ একশত পল ( ১২॥* সাঁড়েবারসের ), জল ৬৪ চৌষটিসের-_-শেষ 

১৬ যোলসের, অশ্বগন্ধামূল ৫০ পঞ্চাশপল (/৩1০ সওয়া ছয়সের ২, জল ৬৪ চৌষটি | 
সের, শেষ ১৬ ষোঁলনের, গব্য বা মাহিষ দুগ্ধ ১৬ যোঁলসের, পদ্মফুল ও শতমূলী 
প্রতোকের রস /৪ চারিসের, কক্কার্থ--পিপুল, বড়-এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শু'ঠ, 
য্টমধু, দেবদারু, শালপাণী, পুনর্নবা, নঞজিষ্, তেজপত্র, রাম্নাঃ বচ, পুফরদুল, 

যমাঁনা, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিদিন্দা, বেড়েলা, চিভামূল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শত- 

মূলী, - প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোল! পরিমানে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। 
পান, অন্/ঙ্গ ও নস্তক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে, খাঞ্জা, পাঙ্গুল্য, হন্ুগ্রহ, 

শিরোরোগ, সর্ববিধ বাঁধুরোগ এবং ভগ্নস্থানের বেদন।দি বিনষ্ট হয়। 

কুক্জপ্রসারিণী তৈল ।--_তিলতৈল ১৬ বোলসের, কন্ধার্থ গন্ধতাদুলে 

১২ সাড়েবাঁরুসর, জল ৬৪ চৌধটিনের--শেষ ১৬ ষোলমের, দধির মাত ১৬ 

যোলদের, কাকি ১৬ যোপসের, দুপ্ধ ৩২ বত্রিশসের; এবং কন্কার্থ চিতাঁমুল। 

পিপুলমূল, যষ্টিমবু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুল্ছ্া, দেবদার, রা, গজপিগ্নশী, গন্ধ- 
তাছুলের মুল, জটামাংসী,ও ভেলার ঘুটি প্রতে'ক দ্রব্য ২ ছুইপল পরিমাণে লই 
গাবিধি পাঁক করিবে। ইহাদ্বার! কুন্দজত পঙ্গৃতা, গৃপ্রণী ও অর্দিত প্রভৃতি 

ব্যাধি, এবং বাতশ্নৈম্মিক রোগ নিবারিত হয়। কর্ববিধ বেদনা! নিবারণের জন্ট 
এই তল যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 

মথাকুক্ুটমাংস তৈল ।-__কাথার্থ মাষকলাই /৪ চারিসের, মিলিত 
শমূল /৬।০ সওয়। ছয়সের, বেড়েলীর মূল /৩%০ ভ্কিনসের অর্ধপোয়া, কেয়ার 

ল /৩%০ তিনসের অর্পোঁয়া, কুকুটের দাংদ ৩০ ত্রিশপল ও ঝাঁটার মুল ২৫ 

'(চিশপল, অর্থাৎ /৩%* তিনপের অর্দপোঁরাঃ এইসমস্ত ভ্রব্য একত্র ২ ছুই- 
দ্রাণ অর্থাৎ ১২৮ একশত আটাইশসের জলে সিদ্ধ করিয়।, ৩২ খত্রিশসের অবশেষ 

খিবে। পরে দগ্ধ ১৬ ষোলসের, কন্ধার্থ_-জীবকাঁদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, 

টৃফণ, ত্রিকটু, রাম্ন+ পিপুশমূল, যষ্টিমধুং কুড়, মাঁধকলাই, আলকুণীবীজ, এরও 

গ, শুল্ফা: দৈষ্ধব, বিটুলবণ, সচল-লবণ, পিপুল, অঙ্বগন্ধ গুল যমানী, ই্ 
, শতমূলী, শঠী, পিপুল, মুভা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দ্বারুহরিদ্র, শতমূলী, কণ্ট- 

[রী ও বৃছ্তী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ রিনি (যে সকল দ্রব্যের দুবার. উল্লেখ 

নস 

৭ পপি | পি পাপী পপ পপ আপস রঃ এপার পপ আর 



৫৩০ কবিরাজি-শিক্ষা ৷ 

পিড়িংশাঁক ও মক্ষয়াফুল)-_ প্রত্যেকটা ৩ তিনপল, এইসমস্ত দ্রব্যের কন্ধ, এবং 

৫০ পঞ্চাশসের গদ্ধঙলের সহিত নেই হৈলের নথাবিধি দ্বিতীয়পাঁক করিবে। 

তাহার পরে নাগকেশর, কুড়, দারুচিনি, কালিয়'কাষ্ঠ, কুস্কুম, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা, 

লতাকন্তরী, লব্গ, অগ্ুরু, কক্কোল, জদ্মিরী, জায়ফল, এলাইচ ও লবঙ্গ-বৃক্ষের 

ছাল,__প্রত্যেক দ্রন্য ৩ তিনপল, মুগনাভি ৬ ছয়পল ও কপুরি ১২ বারচোল1.__ 

এইসমন্ত দ্রব্যের কন্ধ, এবং চন্দনের জল ২৫ পঁচিশসের ও গন্ধগল ৫০ পঞ্চাশ- 

সেরের সহিত সেই তৈলের তৃতীয়-পাক করিতে হষ্টবে। পাকসিদ্ধ হুইগে 

ছাকিয়া, তাঁহার সহত পুনর্বার মুগনাভি ৬ ছরপল ও কপূর ১২ ধারতোলা, 

মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। 

এই তৈলোক্ত শুক্র নামক পদার্থের প্রস্ততবিধি বথ।।-__ 
অন্নমও /৪8 চাঁরিসের, কাজি ৮০ আশীসেব, দধি /২ দ্ুইসের, গুড় /২ দ্ুইসের, 

কাজিব অধোভাগস্থ অন্ন অথবা মুলো /১ একসের, খোসাশুন্ত আদা /২ দ্ুইসের 

এবং পিপুল, জীরা, সৈন্ধব, হলুদ ও মরিচ, প্রত্যেকের চুর্ণ ২ দ্ইপল, এইসম্ত 
দ্রব্য একটা ঘ্বৃতভাবিত ( ঘিষবে-পাক1 ) কলসে মুখ বন্ধ করিয়া! আটদিন রাখিয়া 

দিলে, শক্ত গ্রস্তত হছু। বাবহারকান্টে সেই শ্রক্তের মহিত তেজপত্র, দওচিনি, ূ 
এঁলাইচ, নাগেশ্বর১__ প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ ছয়তলা পরিমাণে মিশিত কারা লএয়। 
আবশ্যক | 

গন্ধজল প্রস্তত করিবার নিযুম যথ1।-_তেক্গপত্রঃ পত্রক অথবা 
বাটিয়া-পত্র অর্থাৎ তেজপর্ের মত এক প্রকার স্ুগঞ্ষি পত্রঃ বেণামুলঃ মতা ও | 

বেড়েলার মূল, __প্রত্যেক জ্দ্রব্য ২৫ পঁচিশপল, ঝুঁড় ১১॥০ সাড়েবার পল, এবং 

২৫ পঁচিশপ্রস্থ অর্থাৎ ১০০ একশতুসের জল, একত্র পাক কারয়, অদ্ধভাঁগ 

'অরশিষ্ট থাঁকিতে ছাকিন্া লইবে। 

চন্দনের জল প্রস্তত করিতে হইলে, ৫০ পঞ্চাশসের জলে ৫০ পঞ্াশপল শ্বেত- 

চন্দন সিদ্ধ করিয়া, ২৫ পঁচিশনের অবশেষ রাখিতে হইবে। কেহ কেহ শ্বেত- 

চন্দন ঘষিয়া, তাহাতে জল মিশাইয়া; সেই জল ব্যবহার করিয়! থাকেন। 

মহারাজ-প্রসারিণী তেল ত্যবহার করিলে, অন্যান্ত গ্রসারিণী তৈলের সমুদায় 

গুণই অধিকতর প্রাপ্ত হওয়া যার়। উৎকট বাতব্যাধিমাত্রেই'-এই তৈল-বিশেষ 
উপকারক'। রঃ 

উট. রে 
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২ শপ সস এ ৯ সা সপ পপ 

পুষ্পরাজ-প্রসারিণী তৈল ।-_-তিলটৈল /৪ রা কাঁথার্থ__ 
গন্ধভাহুলে ১০০ একশত পল ( ১২॥* সাঁড়েবাঁরসের ), জল ৬৪ চৌষট্টসের-_শেষ 
১৬ যৌলসের, অশ্বগন্ধীমূল ৫০ পঞ্চাশপল (/৬1০ সওয়া ছয়সের ২, জল ৬৪ চৌষটি | 
সের, শেষ ১৬ ষোঁলসের, গব্য থা মাহিষ ছুপ্ধ ১৬ যোলসেরঃ পদ্মফুল ও শতমূলী 
প্রতোকের রস /৪ চারিসের, কন্ধার্থ--পিপুল, বড়-এলাইচ, কুড়, কণ্টকারী, শু'ঠ 

যষ্টিমধু, দেবদারু, শালপাণী, পুনর্নবা, মঞ্তরিষ্া, তেজপত্র, রান্না, বচ, পু্রদূল, ৰ 
যমানা, গন্ধতৃণ, জটামাংসী, নিপিন্দা, বেড়েলাঃ চিহামুল, গোক্ষুর, মৃণাল ও শত- 
মূলী, _ প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইভোল! পরিমানে লইয়া, যথানিয়মে পাঁক করিবে। 

পান, অভ্যঙ্গ ও নস্তক্রিয়ায় এই তৈল প্রয়োগ করিলে, খাপ্জা, পাঙ্গুল্য, হনুগ্রহ, 

শিরোরোঁগ, সর্ধবিধ বাঁঝুরোগ এবং ভগ্রঙ্থানের বেদনাদি বিনষ্ট হয়। 

কুক্জপ্রসারিণী তৈল ।-_তিলতৈল ১৬ বোলসের, বন্ধার্থ গন্ধতাদুলে 
১২ সাড়েবাঁরসের, জল্ল ৬৪ চৌধটিনের--শেষ ১৬ যোলসের, দধির মাত ১৬ 

যোলপের, কাঁজি ১৬ ধোপপের, ছঞ্ধ ৩১ বত্রিশসের, এবং কন্কার্থ চিতাঁমুল, 

পিপুলমুল। যষ্টিমবু, সৈগ্ধব, বেড়েলা, শুল্ফা, দেবদাঁরু, রান্না, গজপিগ্রশী, গন্ধ- 
তাছুলের মুল, জটামাংসী,ও ভেলার মুটি প্রতোক দ্রব্য ২ দুইপল পরিমাণে লইয়া 

যাঁবিধি পাঁক করিবে। ইহাদ্বার৷ কুক্গতা, পঙ্গুতা, গৃধণী ও অর্দিত প্রভৃতি 

ব্যাধি, এবং বঝাতশ্লৈষ্সিক রোগ নিবারিত হয়। বর্ববিধ বেদনা নিবারণের জন্ত 
এই ঠল যথেষ্ট প্রযুক্ত হুইয়। থাকে। 

মহাকুকুটমাংস তৈল ।-_কাথার্থ মাকলাই /ঃ চাঁরিসের, মিলিত 

দশমূল /৬।০ সওয়৷ ছয়লের, বেড়েলার মূল /৩%০ জিনসের অর্ধপোয়া, কেয়ার 

মূল /৩/০ তিনসের অর্পোয়া, কুকুটের মাংস ৩০ ত্রিশপল ও ঝাঁটার মূল ২৫ 

পঁচিশপল, অর্থাৎ /৩%/* তিনসের অর্দপোঁয়া, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র ২ ছুই- 
ড্রোঁশ অর্থাৎ ১২৮ একশত আটাইশসের জলে সিদ্ধ করিয়1, ৩২ “ত্রিশদের অবশেষ 

রাঁথিবে। পরে দুগ্ধ ১৬ যোলসের, কন্থার্থ--জীবকাঁদি অষ্টবর্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চই, 

কটুফপ, ত্রিকটু বান্নঃ পিপুলমূল, যষ্টিমধুত কুড়, মাধকলাই, আলকুণীবীজ, এরগু- 

মূল, শুল্ফ, দৈচ্ধব, বিটুলবণ, মচল-লরবণ, পিপুল, অস্বগন্ধা, গুলঞ্, বমানী, ইন্্- 

যব শতমূলী, শী, পিপুল, মুতা, পুনর্নবা, হরিপ্রা, দীরুহরিদ্রা, শতমুলী, কণ্ট- 

কারী ও বৃহতী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা (যে সকল দ্রব্যের ছু বার উল্লেখ 

টা ছি 

পপ পি ০ পা সপ পা সি 
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১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ আলকুশীমুল, এরওমুল, শুল্1, নৈন্ধব, বিট ও সচল- 

লবণ, জীবনীয়গণ, মণ্তিষ্ঠা, চই, চিতাঁমূল, কটুফল, ত্রিকটু, পিপুল মূল, রাক্সা, 
যষ্টিমধুঃ সৈদ্ধব, দেবদীরু, গুলঞ্চ, কুলখ, অশ্বগন্ধাঃ বচ ও শী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ 
ছুইতোলা ) এই তৈল যথানিমে পাক করিয়া, পক্ষাঘাত, অর্দিত, কম্প, থঞ্জত, 

গৃ্সা ও অববাহুক প্রভৃতি বায়ুরোগে প্রয়োগ করিবে। রোগের অবস্থাতেদে পান, 

অভ্যঙ্গ, বস্তি ( পিচকারী ), কর্ণপূরণ ও চক্ষুপূরণ প্রস্ততি কার্ধ্যে এই তৈল প্রযুক্ত 

হয়৷ থাকে । যাবতীয় বাত বেদনা নিবারণের জন্ত ইহ1 সর্বথ। প্রয়োগ কর! যায়। 

বাতরাজ তৈল ।-_দশমূল, শ্বেত-বেড়েলা, গীত-বেড়েলা, এরগু মূ, 
গোরক্ষচাকুলেঃ সোন্নাল, গুলধ্চ ছাঁতিমছালঃ আলকুশীমূল, সোমরাজী, গুড়- 
কাউনী, নাটাকরঞ্জ, শ্বতপুনর্নব1, চি ঠাঁষুল, নিমছাল, ঘোঁড়ানিম, চিরাতা ও 

' কুড়চিছাল্ প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দখপল, একত্র ৬৪ চৌষটিনের জলে সিদ্ধ করিয়! 
১৬ যোলসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে এরগুমুল, ধুতুরা, মেষ- 

শৃ্দী, মনসাসীজ, আকন্দ ও পালিধা,__প্রত্যেকের শ্বরস ২ দুইপল, শতমূলীর 

রস ১৬ যোলসের, দুগ্ধ ৬৪ চৌহটিসের, এবং বন্ধার্থ-_ বান্না, কট্কী, আতইচ, [| 
দেবদারু, রক্তচন্দন, মঞ্রিষ্ঠা, সৌমরাজী, অনস্তমূল, গন্ধভছু্ে, অশ্বগন্ধ!, হরির মু 
দারুহরিদ্রা, বচ, কুড়, জটামাংনী, শৈলজ, শ্বেতচন্দন, দুরালভা, ধাইফুল, শু'ঠ, 

পদ্ম কাষ্ঠ, জীরা, যষ্টিমধু, দারুচিনি, এশলাইচ, নাগেশ্বর, তেজপন্র, যমানী, শুল্ফা, 

কুড়। 'পিপুল, চিভামূল, গেঁঠেলা, বেপামুল ও অষ্টবর্গ,_ প্রত্যেক দ্রব্য এক এক 

পল লইয়া, তাহার সহিত ১৬ যোলনের তিলটৈল যাথাঁবিধি পাঁক কিয়) গন্ধ দ্রব্য 
সমূহের সহিত পুনর্ার তাহার গঙ্গপাক করিবে। এই টৈল মর্দান করিলে, পক্ষাঘাত, 
সর্ববাজ গ্রহ, মন্তাগ্রহ, গাত্রকম্প, অস্থিসন্ধিগত বেদনা, জান্থ ও জঙ্বার বেদনা, 
অঙ্গশোষ, কুজত, পার্্বশুল, হদ্রোগ ও বাতরক্ত প্রভৃতি গীড়াসমুহ প্রশমিত হয়। 

মহাস্ুগন্ধি ও লক্ষীবিলাঁদতৈল ।-_-মগ্রিষ্ঠা, চোরপুষ্পী, দেবদার, 
সরলকাষ্ঠ, বিহনা নামক সুগন্ধিদ্রবা, অথবা নথী, ব্চ, জ্ুুপারীগাছের ছাল, 
তেজপত্র, বাটিয়া-পত্র নামক গন্ধপত্র, শঠী, হরীতকী, বহেড়া) আমলকী ও 

মুতা--প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইপল, এইসমঘ্ত দ্রব্যের ক, এবং পঞ্চপঞ্জের জলের 

সহিত /৪ চারিসের ভিলতৈলের গুথমপাক করিবে । তৎপরে জটামাংসী, 

পনি ারিিিরিরিরিনি রিভিউর রিনি 
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মুরামাংসী, দনাফুল, টাপা-ফুল, প্রিয়গ, দারুচিনি, গেঁঠেলাঃ বালা, কুড়, মরুবক- 

ফু, এবং পিড়িংশাক,_- প্রত্যেক দ্রত্য ২ ছুইপল,-- এবং গন্ধবিরজা, কুন্দুরখোটা, 

নথী, নালুক1 ও মউরী,-- প্রত্যেক দ্রত্য ১ এক পল,-_এইসকণ দ্রবা এবং 

মহারাজ প্রসারিণী-তৈলোক্ত গন্ধগলের সহিত দেই তৈলের দ্বিভীক্পপাক করিতে 

হইবে। পরিশেষে এলাই5, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, ক্গাতীফুল, খটাশী, 

ককোল, অগুরু, লতাকস্ত্রী ও কুস্কুম, প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, মুগনাভি 

২ ছুইতোলা, এবং কর্পুর ১ একতোল। অথবা ৬ ছয়মীষা ও চাঁরিরত্তি,--এই 

সমন্ত ককদ্রব্য ও অগুরুর ধুপদ্বার! ধৃপিত পু্ববোক্ত গন্ধজলের সঙ্িত এ তৈলের 

তৃতীয়'পাক করিতে হইবে । ইহার নাম মহান্ুগন্ধি তৈল । আর হ্রিবিধ পাকে 

সমুদয় কক্ষই দ্বিগুপপরিমিত লইয়া, তাহার সহিত তৈল পাঁক কবিলে, হাহাকে 

তলঙ্গষীবিভ্নাতন তত কহে। এই উভয় হৈল সর্ধবিধ বাযুরোগনাশক, 
এবং কাস্তি, পুষ্টি, মেধ! ও বুদ্ধি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক। 

এই তৈলোক্ত পঞ্চপত্রের জলের প্রস্ততবিধি, যথা £--মাম, জাম, কপিখ, 

বেল ও ছোপ্জনেবু, ইহাদের সমপরিমিত পাতা, ৮ আটগুণ জলে গিদ্ধ করিয়া, 

] অর্দাবশেষ থাকিতে সেই জল ছাকিয়া লইতে হইবে। 

বাতিরও্ | 

অমৃতাদি পাঁচন |-__গুলঞ্চ, শুঠ ও ধনে, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ই 

তোল। পরিমাণে লইগ, ১৬ যোলগুণ জঙ্গে সিদ্ধ করিয়া, ৪ চারিগুন অবশিষ্ট 

থাকিতে ছীঁকিয়। ল্বে, এংং প্রতিবারে ৮ আটতোল। পরিমাণে সেবন করিতে 

দিবে । ইহাদারা বাতরক্ত ও জর্বববিধ কুষ্ঠ নিবারিত হয়্। 

বাসাদি | -বাসক, গুলঞ্চ ও সোন্দালফল, ইহাদের কাগে ॥* অর্ধতোল! 

এরগুতৈল এরক্ষেপ দ্বিয়া পান করিলে সর্ধাঙ্গগত বাত প্রশমিত হয়। 

নবক'ধিক 1--মামলকী, হুরীতকী, বহেড়া, নিমছাঁল, মঞ্জিষঠা, হচ, 

কট্ুকী, গুলঞ্চ ও দারুহরিপ্রা,_ প্রত্যেক দ্রব্য ( পাঁচ রতিতে ১ একমায।-_এই 

৮১ 5 
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পরিমাণ অনুসারে ) ১ এককর্ষ অর্থাৎ ১৩ তের আনা ২ ছুইরতি, একত্র ১৬ যোল- 

গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া) ৪ চাঁরিসের অবশ্ষ্ট কাথিবে, এবং ৮ আটতোলা মাত্রায় 

তাহা বাতরন্ত ও কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে। ইহাছারা সর্ববব্ধি কুষ্ঠ ও বাতরক্ত 
নিবারিত হুয়। 

পটোলাদি |__-পটোলপত্র, কটুকী, শতমুলী, ভ্রিফলা ও গুলঞ্চ, ইহা 
দের কাথ সেবন করিলে, বাতরক্ত ও তজ্জনিত দাহ নিবাবিত হয়। 

নিম্বাদি-চূর্ণ |-_ নিমছাল, গুল্ঞ্চ, হরীতকী, আমলকী ও সোমরাজী, 

প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং শু'ঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুলের মূল, পিপুল, যমানী, 

বচ জীরাঃ কটুকী, থদিরকাষ্ঠ, সৈ্ধব, ষবন্মারঃ হুরিদ্রা» দারুহরিড1) মুতাঃ 

দেবদাঁর ও কুড়,_ প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ২ ছুইভোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া 

।০ চারি আন মাত্রায় সেই চূর্ণ গুলঞ্চের কাঁথ তন্থুপানসহ গগোগ করিবে । ইহা, 
দ্বারা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, কগ্ূ$ কামলা, আমবাতজনিত-শোথ, প্রীহা, এবং 

গুল প্রভৃতি রোগের উপশম হইয়া থাকে। 

কৈশোর-গুগ্গুলু | শ্লথপো্টলীবদ্ধ মহিষাক্ষ-গু5গুলু /২ ছুইসেবর, 

ত্রিফল। /২ ছুইসের ও গুলঞ্চ /৪ চারিসের, একত্র ৯৬ ছিয়ানববইসের জলে 
পাক করিয়া, ৪৮ আটচল্লি”পসের অবশিষ্ট বাথিবে। পাঁককালে বারংবার 

নাড়িয়৷ দিতে ভইবে। তৎপরে ছাঁকিয়া লইবেঃ এবং পোট্টলীস্থ গুগগুলু দ্বতে 
ভাজিয়৷ প্র কাথের সহিত মিশ্রিত করিবে। তাঁহার পর উহা! কোনও €ৌহ- 
পাত্রে করিয়া পাঁক করিবে, ঘনীভূত হইলে ছ্াহার সহিত ত্রিফল্াচুর্ণ_ মিলিত 

১২ বারতোলা, ব্রিক টুচূর্ণ--মিলিত ২২ বারাতোলা, বিড়ঙ্গ ৪ চাঁরিতোলা।, ভেউড়ী- 

মূল ২ ছুইতোলা, দস্ত:মূল ২ দুইতোসা। এবং গুলঞ্চ ৮ আটতোলা পরিমাণে 

প্রক্ষেপ দিয়া /১ একসের স্বৃত মিশ্রিত করিবে। গোমূত্র, যুষ, গুলঞ্চের কথ, 

বা ছৃপ্ধ অনুপানের সহিত ইহা ১ একতোল। মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহাহার! 

সর্ধপ্রকার উতৎ্কট বাতরক্ত, এবং কুষ্ঠ, ব্রণ, গরমেহ, পিড়কা, কাস, গুল, শোথ, 

উদর, পাও ও অগ্রিমান্্য প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

রসাভ্র-গুগ্গুলু |-_ক্কাথার্থ গুলঞ্চ /২ ছুইসের, পাকার্থ জল ১৬ 

যৌলসের, শেষ /৪ চারিসের; এবং ত্রিফল! মিলিত /২ ছুইসেরঃ জল ১৬ যোল- 

ষের,-_-শেষ /৪ চাররসের; এই ছুইটা ক্কাথ একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত | 

মি াওরঞএারিবনিললওগ 

৫৩৬ কবিরাজি-শিক্ষা । 
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ূ গুগগুলু /১ একসের, পারদ, গন্ধক ও লৌহভম্ম--প্রত্যেক ৪ চাঁরিতোল! এবং ূ 

। অভ্রভম্ম ৮ আট তোলা পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, ত্রিকটু, ত্রিফলা, 
ূ দস্তীমূল, গুলঞ্চ, বাখালশশার মূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল,--প্রত্যেক 

। দ্রব্য ২ ছুইতোল! পরিমাণে গুক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। ১ একতোলা 
মাত্রায়, গুলঞ্চের ক্কাথ অনুপাঁনের সহিত ইহ! গ্রয়োগ করিবে। ইহা বাতরক্ত 

ও কুষ্ঠরোগের উৎকৃই গুষধধ । ভগন্দর, গুদত্রংশ) অপচী, গণ্ডমালা, পামা, কণ্ড, 

| বিচচ্চিকাঁ, চর্ধকীল, মহাদদ্র, শ্বেতকুষ্ঠ, কামলা এবং ক্রিমিরোগেও ইহাদ্ারা 
বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। 

রাতরক্তান্তৃক রস ।- পারদ, গম্বক, লৌহভন্্, মু, হরিতাল, 

মনঃশিলা, শিলাকতু, গুগগুলু, বিড়, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সমুদ্রফেন, পুনর্নবাঁ, 
 দেবদারু, চিভাঁমুল, দারুহগিদ্রা ও শ্বেত অপরাজিতা, এইস্মস্ত দ্রব্যে ভ্রিফলার 
কাথের ও ভূঙ্গরাজের রুমের ভিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া, মাষবলাইয়ের স্তায় | 

টিক] করিবে) এই ওুঁধধ দ্বৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়', নিমের পত্র, পুষ্প ও 

ছালের কাথ অনুপানের সহিত গুয়োগ করিতে হয়। ইহাঘাঁর! সর্বববিধ বাতরক্ত | 

ও বাতব্যাধি নিবারিত হয় 

র 

২ আস: ০ 

গুডচদাদি টু ।__ গুলঞ্ের চিনি, ভ্রিফলা, ভ্রিকটু ও ভ্রিমদ,-- 

প্রত্যেক দ্রত্ট ১ একতোল! ও লৌহ ১০ দশতোলা, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ; 
২ ছুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে । গুলঞ্চের কাথ অথবা ধনে ও গ্লতার 

ক্কাথের সহিত ইহ! সেকশীয়। ইহাদ্বারা বাতরক্ত ও হস্ত পদার্দির দাহ গুভূতি 

প্রশমিত হয় 

লাঙ্গল্যাগ্য লৌহ ।_: শোধিত ঈষলাঙ্গার মূল, ত্রিকটু, ভ্রিলা, 

্রাক্ষা ও গুগ্গুলু, প্রত্যেক দ্রব্যের এক এক ভাগ এবং সর্বসমষ্টির সমান হো 

ভল্ম, এইসমন্ত ডব্যে ছোঁলগনেবুর রস ও ভ্রিফলার কাথের ভাঁবন! দিয়, কুল. 

পরিমিত বটিক1 প্রস্তুত করিবে । মধুব সহিত এই ওষধ সেবন করিলে, আজাম্ু- 
স্কুটিত অসাধ্য বাতরক্তেরও বিশেষ উপকার হয়। 

তালভক্ম ।--শোধিত হরিতাঁল ৮ আটতোঞ্া1 এবং মিঠাব্ষি ২ ছুই- 

তোলা, একত্র ধল1-অশকৃডার রসের সভিত মর্দন করিয়া], একটা গোলক করিকে। 

তৎ্পরে একটা হাড়ীতে ১৬ যধোলতোলা ক্ষার রাখিয়া. তাহার উপরে 

৫ রর 
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পিপিপি 

দেই গোলকটা রাখিবে এবং গোলকের উপরে ২৪ চব্বিশ তোল আপাঙ্গের ক্ষার 

দিয়া গোলকটা আচ্ছাদিত করিবে। তাঁহার পরে সেই হীাড়ীর মুখে একখানি 
শর ঢাঁক] দিয়া, সংযোগস্থলে উত্তমরূপে মাটাব হেপদ্দিবে। শুষ্ক হইলে, সেই 

াড়ীর নীচে একদিন একরান্রি (২৪ চবিবণ ঘণ্টা) অগ্নিগাল দিতে হইবে। 
এইরূপে শুদ্ধকপূরের স্তায় হরিতালতন্ম গুপ্ত হইবে। ৩ তিনরতি মাত্রায় সেই ; 
হরিতাঁলভম্ম উপযুক্ত অন্ুপানের সহিত সেবন করিলে, বাঁতরক্ত, কৃষ্ঠ, দ্র, র 

"পচী, বিস্ফে।ট, বিচচ্চি কা, চর্মদল, বাত-পিত্তবিকৃতি, রক্পিন্ত* অগ্নিমান্দ্য, শূল 

ও জরোঁঠক রোগ নিবারিত হয়। : 
মহাতালেশ্বর রস ।- পূর্বোক্ত হরিতাঁল-ভন্ম ও টিপা 

দ্রব্য সমভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত উভয়দ্রব্যের সপর্িমিত ূ 

তাশ্রভন্ম মিশ্রিত করিতে ২ইইবে। পরে তাহা! একখানি কটোরায় রাখি, অপর | 

একখানি কটোরাদ্বার৷ ঢাকিয়া, সংযোগস্থলে মুত্তিকার লেপ দিবে এবং যথা- 

নিয়মে বালুকাধন্ত্রে পাক করিবে। এই ওঁষধ ২ ছুইরতি মাত্রায় অনুপান- | 

বিশেষের সহিত সেবন করিলে, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, শ্িত্র ও শুল প্রভৃতি পীড়া 

প্রশমিত হয়৷ 
বিশ্বেশ্বর-রদ ।_ পারদ ১ দশতোলা, গন্ধক ১০ দশতোলা, তুতে 

১* দশতোলা, মিঠাবিষ ৫ পাচতোলা, পলাশবীজ ৫ পাঁচতোলা এবং কণ্ট কারী, 

করবীর মূল, ধুতৃরা, হাড়যুড়ীলতা, নীলগাঁছ, জটামীংসী, দারুচিনি, নৃতন কুচিল! 

ও ভেল!১_-গ্রত্যেক দ্রবা ১০ দশতোল! পরিমাণে একত্র গিশুত করিবে। এই 

চূর্ণ ২ ছুইক্তি বা ৩ তিনরতি মাত্রায় সেংন কঠিলে, জর, কুষ্ঠ, অগ্রিমান্দ্য, 
অরুচি এবং বিষজ সর্ধগ্রকার রোগ নিবারিত হয়। 

দ্বাদশায়ম ।-_ন্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্কুল, লৌহ, রসসিন্ুর, বঙ্গ, শুক্তি, তার 
অত্র, সমুদ্রফেন, গিবিমাটা, স্বর্ণ, সীল, চিতামূল, হিং, ত্রিকটু, ত্রিফল!, শজিনা- 
বীজ, বনযমানী, পিপুলমুল, বামুনহাঁটী, লগ্ন, জীর! ও কৃষ্ণজীরা৷ এইসমুদায় 

দ্রব্য সমভাগ ; একত্র আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একরতি প্রমাণ 

বটিক। প্রস্থত করিবে। উপযুক্ত অন্ুপানের সহিত এই ওধধ সেবন করিলে, 

বাতরক্ত, মহাকুষ্ঠ, কণ্, শোথ, অগ্নিমান্দ্, আমবাত, জলোদর, ঙ্গেম্সবিকৃতি 

এবং চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও নাসিকাগত রোগসমূহ বিন হয়। 

টি ও 
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শু 
ূ 

গুড়,চী-ঘবৃত |--গুলঞ্চের কাথ ১৬ যোলসের, ছুষ্ধ /৪ চাঁরিসের 'এবং 
গুলঞ্চের ক্ধ /১ একসেরের সহিত /৪ চারিসের স্বত যথানিয়মে পাক করিবে। 

এই ঘ্বৃত সেবন করিলে, বাঁতরক্ত ও কুষ্ঠ নিবারিত হয়। 

অম্বত।্য-ঘ্বত।---দ্বত /8 চারিসের, আমলকীর রস /৪ চারিসের, 
জল ১২ বারসের, কক্কার্থ--গুলঞ্চ যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ভ্রিকলা, শুঠ বেড়েল।, 
বাসক, সৌদাল, শ্বেত-পুমর্নধা, দেবদারু, গোক্ষুর, কটুকী, শতমূলী, পিপুল, 
গাম্তারীফল, ঝ্বান্না, ॥কুলেখাঁড়া, এরগুমূল, বুদ্ধদারক, মুতা ও নীলশ্ু'দী,_-এই 

কয়েকটা দ্রব্য মিলিত /১ একসের 3 যথাঁনিয়মে পাঁক করিয়া, উপধুক্ত মাআয় 

অন্নাদি ভোঁজ্যবস্তব সহিত ট্শাইয়া সেবন করাইবে। ইহাদ্বার। বাতবক্ত, বাত: 

বাধি, আমবাতঃ মৃত্রকুচ্চঃ উদাবর্ত, প্রমেহ এবং বাত-পিত্ত কফজ [বিবিধ পীড়া 
আশ্ড গ্রশমিত হয় । 

শতাবরী-ঘ্বৃত।- ত্বহ/8 চারিসের, শতমুলীর রদ ১৬ যোলনের, ছুগ্ধ 
/৪ চারিসের এবং শত্মূলীর কন্ক /১ একসের ; যথানিয়মে পাক করিয়!, সেই 

ঘ্ৃত সেবন করিলে, বাতরক্ত প্রশমিত হয়। 

গুড়,চী-তৈল ৬৪ চৌধটিসের জলে ১২1০ সাড়েবারসের গুলঞ্চ 
সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোলসের জল অবশেষ রাখিবে । বন্ধার্থ গুঃঞ্চ /১ একসের, 

এই ক্কাথ ও কন্কের সহিত /৪ চাঁরিসের তিলতৈল যধানিয়মে পাক করিবে। 

এই তৈল মর্দন করিলে, বাতরক্ত ও দাঁহ নিবারিত হয়। 

মধ্যম-গুড় শী-তৈল ।--ক্কাথার্থ গুপঞ্চ ১২॥০ সাঁড়েবাঁরমের, পাকার্থ 

জল ৬৪ চৌধষটিসের,-শেষ ১৬ ষোলসের, দুগ্ধ /৪ চাঁরিসের এবং গুঙগঞ্চের বন্ধ 

/১ একসের,_এইসকল দ্রব্যের সাঁহত তিলতৈল যথানিয়মে পাক করিবে। ইহ! 

দ্বার সর্ধববিধ বাহ্রক্ত প্রশমিত হই থাকে। 

বৃহৎ গুড় চী- তৈল |--তিলতৈল্ /৪ চারিসেং, ক. রথ গুলধঃ ১০০৩ 

একশহ্পল ( ১২৪৯ সাড়েবারসের ), জল ৬৪ চৌযটিসের__শেষ ১৬ যোলসের, 

হুপ্ধ ১৬ যোলসের 7. কন্ধার্থ-_অশ্বগন্ধ1, ভূমিকুক্সাণ্ড, কাঁকোনী, ক্ষীরকাকোলী, 

শ্বেতচন্দন, শতমুঙ্গী, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকাণী, বিড়; ত্রিফলা, 

রাম্নাঃ বলাডুমুর, অনস্তমুলগ, জীবস্তী, পিপুলমূল, ত্রিকটু, সোমরাজী, দ্বাড়িমবীজ, 

কাঁথালশশার মুল, গেঁঠেলা, মঞ্জিষ্ঠ!, রক্তচন্দন, হরিস্বাঃ শুল্ব1 ও ছাতিমছ।ল, - 

রডি৮৪৭7444 4 
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প্রতোক দ্রব্য ২ ছুইতোঁলা ; বথাবিধি পাক করিয়া, পান, নস্য ও অভ্যাঙ্গের জন্য 

এই তৈল প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা বাতরক্ত, কষ্ট, প্রমেহ, কামলা, পাও, 
বিশ্ফোট, কু ও হস্তপদাদির দাহ শ্িবারিত হয়। 

দ্বিতীয় গুড় চ্যাদি তৈল।__গু্চ, ধীক্ষা, যষ্টিমধু ও গাস্তারীফল, 

প্রত্যেকের কাঁথ /৪ চারিসের ( অর্থাৎ /২ ছুইসের-পরিমিত প্রত্যেক পর্দীর্ঘ ১৬ 

যোলসের জলে পিষ্ক করিয়া, /৪ চারিসের অবশেষ রাখিতে হইবে ) এবং 4৪ 

চারিসের দুগ্ধের সহিত /৪ চাঁরিসের তিলতৈল যথানিয়মে পাঁক রুরিবে। এই 

তৈল মর্দনে বাতরক্ত প্রশমিত হয় ।' 

মহারুদ্র-গুড়ুচীতৈল 1 সর্যপতৈল' /8 চারিসের, ক্কাথার্থ গুল, 
১২1০ সাড়েবারসের, পাঁকার্থ ভল ৬৪ চৌষট্িসের-_শেষ ১৬ যোঁলসের ; নিমছাল 

/৮ আটসের, জল ৬৪ চৌধট্রিসের,__শেষ ১৬ যোলসের ) গোমৃত্র /8 চারিনের, 
এবং বন্ধার্থ গুজ্ধজ, সোমরাজী-বীভ, দস্তীমূল। করবীর-মুল, জ্রিফলা, দাড়িম-বীজ, 
নিমবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বৃহ ভী, কণ্টকারী, গেঁরক্ষচাকুলে, ব্রিকটু, তেজ- 
পত্র, জটামাঁংসী, পুনর্নব, পিপুলসুল, মঞ্জিষ্ঠাঃ অশ্বগন্ধা, শুল্ফ, রক্তচন্দন, 

শ্যামালত1, অনস্তমূল, ছাতিমছাল ও গোময়রস,_ প্রত্ট্েক দ্রব্য ২ ছুইতোলা ; 

বথাবিধি পাঁক করিয়া, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিসর্প গ্রভৃতি গীড়াঁসমূহে 'প্রয়েগ 

করিবে। 

দ্বশপাক-বলাতৈল ।-_ বেড়েলার কাথ ১৬ যোলসের, ছুগ্ধ ১৬ যোল- 
সের এবং বেড়েলার বন্ধ /১ একসের ; এইরূপ কাথ ও কন্থাদির সহিত /9 

চাঁরিসের তিলতৈল ১ দশবার পাক করিতে হইবে। বেড়েলার ক্বাঁথের জন্ত 

১২॥ সাড়েবারসের বেড়েলা, ৬৪ চৌষটিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১১ ষোলসের 

জল. অবশিষ্ট কাখিতে হইবে। এই তৈল মর্দন করিলে, বাতরক্ত, বাতপিত্তঃ 

বায়ুবিকার, শুক্রদোষ, যোনিদেষ এবং শুক্রক্ষয় নিবারিত হয়। 

রুদ্র-তৈল।-_-কটুতৈল /৪ চারিসের, ক্কাথার্থ গুলঞ্চ /৪ চারিসের, 
হল ১৬ যোঃসের, শেষ /৪ চারিসের ? দুগ্ধ /৪ চারিসের, বাসচকর রস /৪ চারি 
মের এবং বন্ধার্থ--পুনর্নণ, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, বুহুতী, দারুচিনি, কণ্ট- 

কারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকের মুল, অপামার্গ, পটোলপন্র, ধুতৃরা, দাড়িমফবের 
ূ খোসা, জয়স্তীমূল, দস্তীমূল ও ভ্রিফলা,_ প্রত্যেক দ্রব্য চারিতোন! পরিমাণে 
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জেরী 
লইয়া, যথানিয়মে পাক রি তৎপরে কৃষ্ণাগুরু, শঠী, কাকোলী, চন্দন, 
গেঁঠলা, নখী, খটাশী, নাগেশখবর ও কুড়, এই টসমন্ত দ্রব্য দ্বার। যথা নিয়মে গন্ধা- 

পাক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, আঁহিগ ত ও মজ্জাগত কুষ্ঠ, হস্তপদাদির 

ক্ষত, পাম, বিচচ্চিকা, কও, মস্থরিকা, দ্রু ও গাত্রবৈবর্য প্রভৃতি রক্তদোষ ও 

ত্বগ্দোষজনিত বিবিধ গীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। 

মহারুদ্রতৈল ।--সর্ষপ তৈল /৪ চারিসের, বাদকপত্রের রস '/8 

চাঁরিসের, ক্কাথার্থ--গুলঞ্চ /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌধট্রিসের,_-শষ ১৬ যোল- 

সের; কন্ধার্থ- পুনর্নবাঃ হরিদ্রা, নিমছাল, বার্তাকু, দাঁড়িম-ফলের ছাল, বৃহতী, 
কণ্টকারী, নাটামুল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, ধুতরা, আপাংমুল, জয়ন্তী, | 
দত্তী ও ত্রিফলা১--প্রত্যেক দ্রণ্য ৪ চারতোলা, মিঠাবিষ ১৬ যোলতোলা, ত্রিকটু€ 

প্রত্যেক উপাদান ৩ তিনপল, এবং 4৪ চারিসের জল ; একক্র ষথাবিধি পাক 

করিবে । ইহাও বাত রক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ, দাহ, কণ্, রিম এবং বিবিধ চর্্- 
রোগ নিবারক। 

শতাহ্বার্দি-তৈল ।---শুল্ফা, কুড় ও যষ্টিমধুর কাথের সহিত /৪ 

চারি সের তিলতৈল এক একবার পাক করিবে । এই তৈলও বাতরক্ত রোগে 

বিশেষ উপকারক। 

শীরিবাগ্ত-তৈল ।-_ কাথার্থ অনন্তমুপ্গ, নিমছাল, কুঙ্যাণ্ড, পু'ইশাক, 

বিড়ঙগ, মাধাণী ও গুলঞ্চ, সমুদায়ে /৮ আটমের, একত্র ৬৪ চৌষটিসের জলে 
সিদ্ধ করিয়া, ১৬ যোলসের কাথ অবশিষ্ট রাখিবে। পরে দুগ্ধ /৪ চারিসের, 

কামরাঙ্গার রম /8 চারিসের, এবং বন্ধার্থ--কাঁকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীরা, 

কৃষ্জীরা, মেদ, মহামেদা, গুল্ফা,ক্ষিরিণী ( ছুধলে ), মঞ্রিষ্ঠা, মধূত্খ (মোম), 

গুলঞ্চ, অনন্তমূল, ধুনা, দৈন্ধব-লবণ ও রক্তচন্দন,__সমুদায়ে '/১ একসের, এই 
সমস্ত দ্রব্যের সহিত /৪ চারিসের তিলতৈল বথানিক্বদে পাক করিবে। ইহাদ্বারা 
স্ষুটিত ও গলিতাঁদি উৎকট বাতরক্ত, কুষ্ঠ, সকলপ্রকার ব্রণ ও পাঁচড়। প্রভৃতি 

চর্মরোগ, অর্শঃ, ভগন্দর, এবং নাঁসিকা, চক্ষুঃ প্রভৃতি স্বানগত বাতরজের বিকৃতি 

বিনষ্ট হইয়া থাঁকে। | 

বিষতিন্দুক-তৈল।-_-তিলতৈল /৪ চারিসের, কাখার্থ কুষটিত কুঁিলা- 
বীজ /৪ চারিসের, জল ৩২ বত্রিশসের,শেষ /৮ আটের ) শজিনামূলের ছাল 

৮. রর 

৬১১১১১০০২২০ 
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/২ চুইসের, জল ১৬ ষৌলসের, শেষ /৪ চারিসের ; মান্দীর-মূলের ছাল /২ ছুই- 

সেক, জল ১৬ যোলসের,-- শেষ ৫ চারিমের ; বরুণছাল /২ ছুইসের, জল 

১৬ যোলসের,--শেষ /৪ চাঁরিসের 2 অশ্বগন্ধ। /২ ছুইসের, জল ১৬ বৌলসের,-_ 

শেষ /৪ চাঁরিসের ; ধুতৃরা, চিরাতার পাতা, নিপসিন্দা, সীজের পাতা ও জয়ন্তীর 
পাতা)_-প্রত্যেকের রদ /৪ চারিসের ; এবং কন্ধার্থ রম্থুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধুং 

কুড়, সৈন্কব-লবণ, বিট্লব, চিতাঁমূল, হরিদ্রা ও পিপল, সমুদায়ে /১ একসের ; 

যথানিফমে পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দন করিলে বাতরক্ত কুষ্ঠ, বিবর্ণতা, ত্বগু 

দেঁষ ও সুপ্তবাঁত প্রভৃতি নিবারিত হয় । 

খাঞক্কপদ্ধাক তৈল --শ্বেতপন্ন। বেণামূল, যষ্টিমপু ও হরিদ্রা 

প্রত্যেকের ক্কাথ /3 চারিসের, এবং কন্ছার্থ - ধুনা, মগ্রিষ্া, কাকোলী, ক্ষীর- 

কাকোলী ও বক্তচন্দন, সমুদায়ে /১ একসেরঃ_-এইসমস্ত ক্কাথ ও কক্ষের 

সহিত 48 চাঁরিসের তিলঠৈল যগাবিধি পাঁক কর্রিবে। ইহাদ্বাবা বাতরক্ত 
। গুশমিত হয়। 

নাঁগবলা তৈল | -_ ক্বাথার্থ__গেরক্ষ-চাকুল্িরা ১২।০ সাড়েবার সের, 

জল ৬৪ চৌষট্রিসের,-_ শেষ ১৩ ষোলসের, ছাগছুপ্ধ ১৬ ষোলদের, এবং কন্কার্থ 

শগরপাহৃকা ও বষ্টিমধু,-- প্রত্যেক € পাঁচপল, এইসদস্ত দ্রব্যের সহিত ১৬ 

ষোলদের তিল-ঠৈল যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল বস্তিকর্ম্ে প্রয়োগ 

করিলে, ৭ সাতদিনে এবং পান.করিলে, ১০ দশদিনে বাতরক্ত বিন হয়। 

ৰ [পগ্তৈল ।--কল্কার্থ নধৃ ( মোম ), মঞ্জিষ্টা ও অনন্তমূল,__ সমূদায়ে 
/১ একসের, এবং ১৬ যোলপের ভ্লের সহিত /৪ চারিচসর তিলটঙল বথাবিধি 

1 পাক করিবে । এই তৈল সর্দিন করিলে, বাতরক্তের যন্ত্রণ। বিনষ্ট হয়। 

|» দ্বিতীয-পিগুতৈল | বক্কার্থ অনন্তমূলঃ ধূন!, মঞ্তিষ্ঠা, হষ্টিমধু ও | 

ৰ মধুখ (মোম » সমুদায়ে /১ একনের, এবং ১৬ ষোলসের হুগ্ধের সহিত ,'৪ চাঁরি- 

সের তিগতৈল পাক করিতে। অথব! মঞ্জিষ্ঠ। বাতীত অপর. করেকটা বন্ধ ৃ 

এবং ুগ্ধের 'সহিত /8 চরিসের এরগুতৈল বথানিগ্নমে পাক করিবে । এই 

উভয় তৈপই বাতরন্ত-বিশীশক । | 
মহাপিণ্ড তৈল 1--ক্কাথার্থ_গুলঞ্চ, সোমরাজী ও গন্ধভাদুলিয়া,_ 

প্রত্যেক ১২।* সাড়েবারদের, পৃথক্ পৃথক ৬৪ চোষটসের জলে সিদ্ধ করিয়া, । 

রর... 4 
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ৃ 

প্রত্যেকের ১৬ ষোগদের অবশিষ্ট রাঁথিবে। ছুগ্ধ ১৬ যোৌলসের, এবং কন্ধার্থ-_ 

শিলার, ধূন!, নিপিন্ন, ব্রিফল, সিদ্ধিঃ বুহতী, দস্তীমূল, ককোল, পুনর্নবা, 
চিতামূল, পিপুঙমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, খটাধী, 
করঞণ, থেতসর্ষপ, মোমরা ছীবীজ, চাকুন্দেবীজ, বাগকছাল, নিমছাল, পটোলপত্র, 
আলকুশী-বীজ, অশ্বগন্ধী ও সরলকাঁ্ঠ,-- প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোল! ) এইসমন্ত 

দ্রব্যেব সহিত সর্ষপতৈল /৪ চারিসের যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দন 

করিলেও বাতরক্ত, কু, আমবাত, গ্রস্থিবাত, ভগন্দর ও অর্শঃ প্রভৃতি গীড়া 

বিনষ্ট হয়। 

পে পোলা পাশাপাশি পোপ 

সপ সপ পিপিপি শী শশী শশা শাি্াশী শী ীশী। 

ূ 
ূ ডর্ুত্ভু | 

ূ 
ূ 

ভল্ল।তকাদি পাচন |__ভেলার মুটা, গুলধ্চ, শু'ঠ, দেবদাঁরু; হরীতকী, 
 পুনর্নধ ও দশমূল বথা বিধি ইহাদের কাথ প্রস্তত করিয়া সেবন করিলে, উরুপ্তস্ত 

ৃ রোগ নিবারিত হয়। 

ূ পিপ্পল্য!দি ।__-পিপুল, অনি ও ভেলার মুটী, ইহাদের ক্কাথে মধু 

৷ গ্রক্ষেপ দিয়। পাঁন করিলে, অথবা এই তিন দ্রব্যের ফণ্ধ মধুমিশ্িত করিয়া সেবন 

| করিলে, উরুম্তস্ত রোগের উপশম হয়। 
ভদ্র রম | পারদ ১০ দেড়তোল।, গন্ধক ৬ ছয়ভোঁলা, কুচের 

[ বীজ তিনছোক1 ও জয়পালবীছ্ ॥* অর্দভোলা, এইসমন্ত দ্রব্যে জয়ন্তীর পত্র, 
জানীর, ধুতুরাপত্র ৪ কাঁকমাচীর রসের এক এক দিন ভাবনা দিয়া, এবং ঘুতের 
সহিত মর্দন কৃরিয়! ৪ চারিরতি-পরিমিত বটিক! প্রস্তত করিবে । হিংঃ সৈম্ধব- 

লবণ ও মধু অনুপানের সহিত ইহা সেংন করিলে, উর্ুত্তস্ত নিবারিত হয়। . 

এ অষ্টকটুর-ঃ তৈল ।-_সর্ষপতৈল /৪ চাঁরিসের, দধির মাত /৪-চারি 
সের, কটুর অর্থাৎ দধির ঘোল ৩২ বজ্িশসের, এবং কন্ধার্থ পিগুলমূল ও শু, 

সহ 

নব্য 
রি 

নী 



০৪৪... নতি 
সপে পাপ শ্  ৯ ৮ ০ আপ পাপ পে 

সপ্প্পিপ পপ আপন আশ আর ৮ পপ পা পপ লা 

--প্রত্যেক ২ ছুইপল পরিমাণে লইয়া যথাঁবিধি পাক করিবে। এই তৈল পান 

ও মর্দন করিলে, উরন্তস্ত ও গৃসীরোগ উপশমি ত হইয়। থাঁকে। 

কুষ্ঠাদ্ধ তৈল | -_ সর্ষপ-তৈণ /8 চারিনেব, কন্ধার্থ--কুড়, নবনীত- 

খোটী, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, নাগকেশর, বন্যমানী ও অশ্বগন্ধা সমুদায়ে 
/১ একসের, এবং জল ১৬ ষোলসের ; যমাবিধি পাক করিবে । এই তৈল 

মধুর সহিত মিশ্রিত করি পান করিলে, উরুত্তস্ত রোগ বিনষ্ট হয়। 

মহাসৈন্ধবাগ্-তৈল !-_:তিলতৈল /$ চারিসের, কন্ধার্থ__টৈম্ধব, 

কুড়, শুঁ'ঠ, বচ, বামুনহাটা, যষ্টিমধুঃ শালপাণী, জায়ফল, দেবদীক, শুঠ, শগী, 

ধ'নে, পিপুল» কট্ফল, কুড়, যমানী, আতইচ, এরগুমুল, নীল্বৃক্ষ ও নীল দী, 

--সমুদায়ে /১ একসের এবং কীাদি ১৬ ষোলপের, বথাবিধি গাঁক করিয়া, 

পান, নন্ত ও মর্দনকার্ষেয ব্যবহার করিলে, উন্মত্ত, আঁমবাত, পক্ষাঘাত, 

শিরঃপীড়া, অগ্রিমান্দা, ক্রিমি ও গুলস প্রভৃতি পীড়! প্রশমিত হয় । 

আমবাতরোগ। 

রান্নাপঞ্চক | -- রান্না, গুলঞ্চ, এরগুমুল, দেবদারু ও ুঠ, এই পঃ6টা 
পদার্থকে রান্নপঞ্চক কহে । ইহাদের কাঁথ সর্ববিধ আমবাতনাশক। 

রাম্নামণ্তক |-_--বান্গা, গুলঞ্চ, সৌদীল-ফল, দেব্দার, গোঁক্ষুর, এরগু- 

মূল, পুনর্নবা, এই সাতটা পদ্দার্থকে রাঙ্'সপ্তক কছে।' ইহাদের কাথে শু'ঠের 
রণ গ্রক্ষেপ দির! পান করেলে, জঙ্ঘা; উরু, ক্রিক ও পৃষ্ঠের শূল প্রশমিত হয়। 

রাম্নাদশমুল ।--দণমূন, গুন, এরওমুল, রাঙ্গা, শুঠ ও দেবদার, 

এইসকল দ্রব্যের কা প্রস্তুত করিয়া, তাঁহাতে এরগুতৈল (২ ইতোলা পর্য্যন্ত) 
গ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কষ্টসাধ্য আন্বাতরোগ বিনষ্ট হয়। 

রসোনার্দি-কষায় ।-_রহ্ন, শুঠ ও নিসিন্দা, ইহাদের কাঁথ মাম- 
বাতের শ্রেষ্ঠ বধ । 

'মুাজিদিিরিরিযারারিরানিরারিন ৬ 



আমবাত। ৫৪8৫ র্ 

দশমুলাদি যোগ |--দশমূলের কিংবা শুঠের কাণের সহিত এরগু- 

তৈল পান করিলে, কুক্ষিঃ বস্তি ও কটিগত শুল বিনাশ প্রাপ্ত হ্য়। 

মহারালাদি-কষাঁয় ।--ঝানা, এরগু-মুলঃ বাসকছাল, ছরালভা, শঠী, 

দেবদারু, বেড়েলা, মুতা, শুঠ, আতইচ, হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দাল, মৌরী, 

ধনে, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুল, পিপুল, বৃদ্ধদারক, শতমূলী, বচ, ঝাটা-মূল, চই, 

বৃহতী ও কণ্টকারী, এইসকল দ্রব্যের মধ্যে ব্রাস্না ব্যতীত অন্তান্ত দ্রব্য সমভাগ 

এবং বান্না ২ ছুইভাগ, একত্র ৮ আটগুণ জলে দিদ্ধ করিয়, আটভাঁগের ১ এক- 

ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে ছ'কিয়া, শুঁ'ঠচুর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়৷ পান করিবে। 
অজমোদাদি চূর্ণ ও অলমুযাদ্যচূর্ণের অন্ুপানম্বরূপও এই কষায় প্রয়োগ করা যায়। 
আমবাত প্রভৃতি যাবতীয় বাতবেদনা এবং পক্ষাঁবাত, অন্দিত, কম্পবাযু, হন গ্রহ, 

কুজ্জতা, আনাহ, গুল, বাতরক্ত, উরস্তস্ত, অর্শ:, হৃত্রোগ ও অস্ত্বৃদ্ধি গ্রভৃতি ৃ 

ইহাদ্বার। প্রশমিত হয়। | 

শতপুষ্পাদ্য চূর্ণ ।-_শুল্ফাঃ বিড়ঙ্গ সৈদ্ধবলবণ ও মরিচ, ইহাদের ূ 
চূর্ণ সমভাগে একক্র মিশ্রিত করিয়া! 1০ চারি আনা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উঞ্ণজলের ৷ 
সহিত পান করিলে, আমবাত নষ্ট হইয়! অগ্নির দীপ্তি হয়। 

হিঙ্গ, ছ্য-চুর্ণ |--হিং ১ একভাগ, চই ২ ছুইভাগ, বিটুলবণ ৩ তিনভাগ, 

শুঠ ৪ চারিভাগ, পিপুল «৫ পাঁচভাগ, জীরা ৬ ছয়ভাগ এবং কুড় ৭ সাতভাগ, 

একত্র মিশ্রিত করিয়া, |০ চারি আনা মাত্রায়,» উষ্ণ্ল বা! পূর্বোক্ত কোন কাথ 
অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা আমবাত বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

' অলন্ুযাগ্য-চুর্ণ।-_মুণ্িরী, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বৃদ্ধদারক-বী, পিপুল, 
তেউড়ী, মুতা, বরুণছাল, পুনর্নবা, ত্রিফলা ও শুঠ-_প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ 

একত্র মিশ্রিত করিয়া, 1০ চারি আনা মাঙায় দধির মাত, ঘোল, কাজি; ছঞ্চ, 

অথবা মাংসরস অন্ুপানের সহিত পান করিতে দিবে । ইহারা আমবাত সন্ধি- 

গত বাঁতবেদনা) প্লীহা) গুল» উদররোগ, আনাহ, অর্শঃ এবং অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি 

গীড়ার উপশম হইয়! থাঁকে। ইহ বলকর ও অগ্নিবর্ধক। 
বৈশ্বীনর-চুর্ণ ।__দৈদ্ধবলবগ ২ ছইভাগ, যমানী ২ ছুইভাঁগ, বন্যমানী 

৩ তিনভাগ, শু'ঠ ৫ পাঁচভাগ ও হুবীতকী ১২ বারভাগ» একত্র মিশ্রিত করিয়া» | 

উষ্ঞজল বা পূর্বোক্ত দধির মাত, কীজি, তত্র ( ঘোল)ও দ্বত অনুপানের নহিত | 

টি এ 
(৩৫) 



৫৪৬ কবিরাজি-শিক্ষা ৷ 
1. ০ 

প্রয়োগ করিবে। ইহাঁও অলঘুষাদির ম্যায় বিবিধরোগনাশক এবং | 
অনুলোমকারক। 

পথ্যা্ধা-চুর্ণ ।-_হরীতকী, শুঠ ও বারী, ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণ র 
মিশ্রিত কর্রিয়া, ॥০ অর্ধতোলামাত্রায় তত্র, কাঁজি বা উষ্ণজলের সহিত সেবন 

| করিলে, হৃদ্রোগ, আমবাত, শোখ, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, কাস, শ্বরভেদ ও অরোচক 

গ্রভৃতি রোগসমূহ বিদুরিত হইয়া ঘাঁকে। 

ৃ পুনর্নবাদি-চুর্ণ ।-_ পুমর্বা, গুগঞ্চ শুঠ, গুল্ফা, বহছদারক, শী ও 
মুঙ্ডিরী, ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় কাজি অথবা 

ঈষৎ উঞ্জজলের সহিত পান করিলে, আমবাত ও উর্ধগত গৃধসীরোগ প্রশমিত 

হইয়া থাকে। 
| আভাদ্াচুর্ণ।-_বাবলামূলের ছাল, .রান্সা, গুলঞ্চ, শতমূণী, শুঠ, 

গুল্ফা, অশ্বগন্ধা। হবুষা, বৃদ্ধপারক, যমানী ও বনযমানী,--প্রত্যেক দ্রব্য সম- 

পরিমাণে লইয়! নুঙ্ষচূর্ণ করিবে । পরে মগ্য, মা'সরদ, যুষ, তত্র, উঞ্ণগল, দ্বৃত, 

বাঁ দধিমণ্ডের সহিত এই চূর্ণ ॥* অদ্ধতোল! পরিমাণে সেবন করিলে, অস্থিগত, 
সন্ধিগত, ন্নায়গত ও মজ্জাশ্রিত বায়ু এবং কটিগ্রহ, গৃধসী, মন্তাস্তত্ত, হমুগ্রহ ও ৃ 

কোঠাশ্রিত সকলপ্রকার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। 

অজমোদার্দি বটক |স্বনযমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়জ, দেবদারু, 
চিতামূল, শুল্ফা, দৈদ্ধব ও ধর্পপুলসূল,_-প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, শুঠ, 

১০ দ্শপল, বিদ্ধড়ক-বীজ ১০ দশপল, হরীতকী ৫ পাঁচপল ও সর্বসমষ্টির সমান 

গুড় লইয়া, প্রথমতঃ গুদ্ডের সহিত কিঞ্চিং জল মিশ্রিত করিয়া, আরিতে পাক 

করিবে। পাকশেষে এসমন্ত চূর্ণ তাঙ্কাতে গ্রক্ষেপ দিয়া, ॥০ অর্দতোল! প'রমাণে 

বটিক! গ্রস্তত করিবে। উষ্জলের সহিত এক একটা বটিকা প্রয়োগ করিতে 
হয়। অপ এসকল চূর্ণ গুড়মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রার উষ্ণ জলের সহিত 

সেবন করান যায়। ইহাদ্বার সর্বাবিধ আমবাত এবং অধ্বি-জজ্যাগত বেদনা 

গৃ্রসী, বাতব্যাধি, হৃত্রোগ ও গ্রতিতৃণী প্রভৃতি প্রশমিত হয়। 
| যোগরাজ-গুগ্গুলু ।-_চিতামুল, পিপুলমূল, যমানী, রুষজীরা, বিড়, 

| বনযমানা, জীরা, দেবদারু, টই, ব়-এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাক্ষা, গোক্ষুর, 

ধনে, ব্রিফলা, সুতা, অ্রিকটু, দারুচিনি, বেণামূল, যক্ষার, তালীশপ্জ ও তেজ- 
্ 

এ 
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আমবাত। . ৫৪৭ 

| স্বতের সহিত শোধিত খুগৃগুলু মাঁড়িয়। তাহার সহিত এসমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়! 
এ পুনর্ধার প্ৃতসহ মর্দন করিবে। ॥* অর্ধতোল! মাত্রায় উ্ণ ছুগ্ধ বা পূর্বোক্ত 
.|পাচন জনুপানের সহিত ইহ! প্রযোজ্য। ইহাদ্বার আমবাত, অস্থি-সন্ধিগত 
বেদনা, উরুত্তস্ত প্রীহা, গুল্স, উদ্দররোগ ও আনাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয় বং 

(| আগ্নি, তেজঃ ও বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

| "বৃহৎ যোগরাজ গুগ্গুলু ।_ ত্রিকটু, ভ্রিফলা, আক্নাদী, শুল্ক, 
হরিদ্রা» দাঁরুহরিদ্রাঃ বনষমানী, বচ, হিল, হবুষা, গজপিপ্ললী, ছোট এলাইচ, শী, 

| ধনে, বিটিলবণ, সচল-লবণ, সৈন্ধব, পিপুলমূল, দারুচিনি। ঝড়-এলাইচ, তেজ- 

| পর, নাগেশ্বর, গন্ধতুলসী, লৌহ, ধুনা, গোস্ষুর, রান্না, আতইচ, শু, যবঙ্গীর, 
| অয্নবেতস, চিতামূল, কুড়, চই, মহাঁদা, দাঁড়িম, এরগুমুল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, 
|| দস্তীমূল, কুলগু'ঠ, দেবদারু, হরিজ্রা, কট্কী, মূর্্বামূল, বলাডুমুর, ছরালভা, 
' | বিড়ঙ্গ, বজভন্ম, যমানী, বাঁদকছাল ও অভ্র, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ও সর্বব- 
'] সমষ্টির সমান গুগ্গুলু ঘ্বতের সহিত মর্দন করিয়া পূর্ববৎ প্রস্তুত করিবে) এবং 
| পূর্বোক্ত মাত্রায় পূর্ব্বোক্ত অন্পানসহ প্রয়োগ করিবে । আমবাতে এবং সর্ব বধ 

বাতব্যাধিতে এই গঁষধ বিশেষ উপকারক। 
শিবাগুগ্গুলু 1--বীজশুন্ত হরীতকী, বছেড়া ও আমলকী- প্রতোক 

দ্রব্য ৩২ বন্রিশতোলা, একত্র ১৬ যোল্সের ভালে সিদ্ধ করিয়া, /৪ চারিসের অংশিষ্ই 
| থাকিতে নামাইবে। অতঃপর তাহাতে ১৬ যোৌলতোলা এরগুতৈল ও ছয় 

তোল! গন্ধক দিয় পাক করিবে । পাক শেষ হইলে, ১৬ যোলতোলা গুগৃগুলু 
1 চর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে ; এবং রান্সা» বিড়, মরিচ, পিপুল, দস্তী, জটামাংসী, 
| শুঠ ও দেবার প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে চূর্ণ করিয়! প্রক্ষেপ 

করিবে। ॥* -অর্ধতোল! মাত্রার উর্ধজলসহ ইহ সেবন করিলে, আমবাত; 
1 কটিশূল, গৃপ্রসী, এবং ক্রো্,কশীর্ধ ইত্যা্ি রোগ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়। থাকে । 

পিংহনাদ-গুগ্গুলু ।---হুরীতকী, আমলকী ও বঞেড়া__প্রত্যেক জ্রবা 

] /8 চারিসের এবং পোষ্টরলীবন্ধ গুগৃগুলু /১ একসের, একত্র ৯৬ ছিন্নানববহ সের 

| জলে নিন্ধ করিয়া, ২৪ চবিবশসের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে এবং উ 

1 'কাথের :সহিত সেই গুগগলু ও এরগুতৈল /* অর্ধসের মিজিত করিয়। 

৯, ৃ 

ঙ্ 

| পঞ্জ, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ ও সর্ববসমন্তির সমান গুগ্গুলু লইবে। প্রথমতঃ 

বি 
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পাক করিধে। ঘনীভূত হইল জরিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিছাটামূব, গুলঞ্চ, চিতামূল, | 
তৈউড়ী, দস্তীমূল, চই, ওল ও মাণ,__ প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, এবং জয়- | 
পালবীঞ্জ ১০০০ এক হাজারটা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া, তাঁছাতে নিক্ষেপপূর্ব্বক | 
আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে, সমপরিমিত পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী 

৪ চারিতোলা তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। কোষ্ঠানুসারে ইহ। %* ছুই আন 

বা ।০ চারি আন! মাত্রার উষ্ণ জল বা ছুপ্ধসহ সেবন করাইলে, প্রবল বিরেচন 

হইয়া আমবাতের আশু উপশম হয়। 

বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্গুলু |--হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া,__ 

প্রত্যেক দ্রব্য /৪ চারিসের, শ্লথপোরষ্টলীবদ্ধ গুগৃগুলু /১ একসের, জল ৯৬ ছিয়া- 
নব্বই সের,-শেষ ২৪ চব্বিশসের। পরে এ পোট্রলীবদ্ধ গুগ্গুলুগুলি বাহির 
করিয়া, তাহ! ৮ আঁটপল সর্ষপতৈল সহ পেষণ করিয়া, এ ককাথ-জলের সহিত 

| পাক করিবে। আসঙ্পপাকে তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, দেবদার, 

গুলধ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দস্তীমূল, চই, ওল, মাঁণকচু, পারদ ও গন্ধক, এই. 
সকল দ্রবের চূর্ণ প্রত্যেকটী ৪ চারিতোলা, এবং ১০** একসহত্র জয়পাল- 

বীজের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নাঁড়িয়া লইবে। ২ ছুইমাধা (%০ ছুই আনা 
হইতে |* চারি আন! পর্যন্ত ) পরিমাণে এই ওধধ উঞ্ণজল বা উষ্ণৃঞচসহ 

সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অতিশয় অগ্নির দীপ্তি, ধাতুর .পুষ্টি ও বলবৃদ্ধি হয়, 
এবং আমবাঁতাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহান্থারা বিরেচন হইয়া, আমবাঁত 

নিবারিত হইয়া থাকে। ইহার স্তায় আমবাতনাশক উৎকষ্ট ও" অতি বিরল। 
বাতারিগুগ্গুলু |__এরগুতৈল, গন্ধক»' গুগ্গুলু ও ত্রিফলা একত্র 

পেষণ করিয়া, তাহা ॥* অর্ধতোল! মাত্রায় একমাপকাল ক্রমাগত প্রাতঃকালে 

বথানিয়মে সেবন করিলে, আমবাত, কটীশুল, গৃরনী, পঙ্গৃতা এবং বাতরক্তাদি 

নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় । 

রসে'নপিগড.।-_রহগন ১২॥০ সাঁড়েবারসের, খোসাশুন্ত তিল ১০ অর্দ- 

সের) এবং হিং) ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচীক্ষাঁরঃ পঞ্চলব্ণ, শুল্ফা, কুড়, পিপুলমূল, 

চিতামূল, বন্যমানী, যমানী ও ধনে- ইছাদের প্রত্যেকের ১.একপল পারিমিত 
চুর্ণ--একটী স্বৃতভাবিত পানে করিয়! এইসমন্ত দ্রব্য, এবং /১ একসের তিল- 
তৈল ও /২ দুইসের কাঁজি, একত্র মিশ্রিত করিয়া, ধান্তরাশির মধ্যে ১৬ ষোল 

৯ 4 
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দিন রাখিয়! দিবে। পরে ॥০ অর্থতোলা মাত্রায় উষ্জল অন্ুপানসহ ইহা প্রয়োগ 

করিবে। ইহাঘ্বারা আমবাত, সর্বব।ঙ্গগত বাঁতব্যাধি, পক্ষাঘাত, অপস্মার, উন্মা্ 
শ্বাস, কাস ও শূল প্রভৃতি গীড়ার উপশম হইয়া থাকে । 

মহারসোনপিগু ।---কুটিত রসুন ১০৭ একশত পল, খোসাশুন্ত তিল 

&* পঞ্চাশপল, গব্যঘোল ১৬ যোঁলসের, ত্রিকটু, ধনে, চইঃ চিতামুল, গজপিপ্পলীঃ 

1 বনযমানী, দারুচিনি, এলাইচ ও পিপুলমুল,-_ প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপলঃ চিনি 

[৮ আটপল, মরিচ ১ একপল, কুড় ৪ চারিপল, কৃষ্ণজীরা ৪ চাঁরিপল, মধু 

/০ অর্দসের, আদা ৪ চাবিপল, খ্বত৮ আটপল, তিলতৈল ৮ আটপল, শুক্ত 

| ২* কুড়িপল, শ্বেত-সর্ষপ ৪ চাঁরিপল, রাই-সর্ষপ ৪ চাঁরিপল, হিন্ু ২ দুইতোলা, 

| এবং পঞ্চলবগের প্রত্যেক উপাদান ২ ছুইতোলা৷ পরিমাণে লইয়া একত্র রৌদ্রে 
| শুষ্ক করিবে, এবং ঘ্বতভাবিত কলসে পূর্ণ করিয়া, ধান্তরাশির মধ্যে ১২ বারদিন 

রাখিয়! দিবে। পরে ॥০ অর্দতোলা মাত্রায় উষ্ণহ্ঞ্ধের সহিত সেবন করাইবে। 

| একমাস কাল এই ওুঁধধ সেবন করিলে, সর্ধববিধ আমবাত, বাতব্যা ধি, পিত্ত- 

1 বিকৃতি, শ্র্েম্সছুষ্টি, গুল, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, ক্ষয়, ক্ষত, অস্থিভঙ্গ ও যোনিশুল 

প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহা বলকারক ও আয়ুর্ববদ্ধক | 
আমগজসিংহ মোদক ।-__-শঠ /২ ছুইসের, যমানী /১ একসের, 

জীর! ২ ছুইপল, ধনে ২ দুইপল, শুল্ফ! ১ একপল, লবঙ্গ ১ একপন, সোহা- 
| গার খই ১ একপল, মরিচ ১ এরপল, তেউড়ী, ভ্রিফলা, ষবক্ষার ও পিপুল, 

| ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, এবং চূর্ণপমন্টির চতু$৭ চিনি লইয়া, দ্বত ও 

মধুসংযোগে মোদক প্ররস্তত “্করিবে। তৎপরে শঠী, এলাইচ, তেজপত্র ও 
দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোল৷ তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া 

] স্ুঝামিত করিবে। অগ্নিবলাি বিবেচনা করিয়া ইহার মাত্রা ব্যবস্থা করিবে । এই 
ওষধ সেবন করিলে, আমবাত, অল্নপিত্ত, রক্তপিত্ত ও শুল প্রভৃতি বিবিধ রোগ 

| বিন হয়। 
আমবাতারি বটিক। | --পারদ, গন্ধক, লৌহ, কত্র, তু'তে, সোহাগ, 

|] ও. সৈহ্ধব,-প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, সমুদায়ের দ্বিগুণ গুগ্গুলু এবং গগৃগুলুর 

| চতুর্থাংশ তেউড়ীচুর্ণ ও চিতামূলচূর্ণ, এইসমস্ত দ্রব্য একত্র স্বৃতের সহিত মর্দর 

| করিয়া, ।* চারি আনা! মাত্রীয় বটকা করিবে ।: ভ্রিফলাচুর্ণ অথব। থিফ্লা-ভিজান্ 

“ িিনিনিটানি টির রউটিটি নিউ... 



৫৫০ কবিরাজি-শিক্ষ। | ্ ্ 

জল অনুপানের সহিত ইহ! প্রযোজ্য এই ওষধ পাচক ও বিরেচক। ইহাহারা |. 

আমবাত, বাতব্যাধি, 'শিরঃশূল, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অন্ত্রবৃ্ধি, গুল্স, ্রীহা, উদয়, 

তগ্ঠীলা, বা মল!, পাও, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ভগন্দর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। 

আমবাতেশ্বর-রস ।-_-শোধিত গন্ধক ও তান্র-প্রত্যেক ৪ চাঁরি- 

তোলা, শুদ্ধ পার? ২ ছইভোল। ও লৌহ ২ ছুইতোলা, এইসকল দ্রব্যে এরও | 

মূলের রসের ৭ সাতবার ভাবন! দিবে ; পরে চূর্ণ করিয়া, পঞ্চকোলের ( পিপুল, 
[পপুলমুল, চই, চিতা ও ুঠ,) কাথদ্বারা ২* কুড়িবার ভাবন! দিয়া, গুল 
রসের ১০ দশবার ভাবনা দিবে। ইহার সহিত সর্ধসমান সোহাগাচুর্ণ, এবং 
তদদ্ধ বিটুলবগ ও মরিচ মিলিত করিয়া, পারদের তুল্য (২ ছুইতোল। ) তেঁতুলের 
ক্ষার ও দস্তী এবং ত্রিকটু, ভ্রিফল| ও লবঙ্গ;--১ এক একতোলা পরিমাণে 

মিশর করিয়া বী প্রস্তুত করিবে। এই ওুষধ অগ্ুপান-বিশেষের সহিত প্রয়ো- | 

জিত হইলে, আমবাত, অগ্নিমান্টা, অতিরিক্ত সুলতা ও কৃশতা, গুল্স, অর্শঃ, 

গ্রহণী, শোথ ও পাও প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিন্ধ হয়, এবং ইছ। শরীর পুষ্ট 
কাঁরয়া অগ্নির বৃদ্ধি করে। | 

বাতগজেক্দ্রসিংহ ।--অন্র, রা পারদ, গন্ধক, তাম্র, সীস!, সোহাগা, 
মিঠাবিষ, সৈম্ধর, জব, হিং ও জারফল,--প্রত্যেক দ্রব্য ১৯ একভাগ, এবং |' 

দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ, ত্রিফল1 ও ভীরা,-_গ্রত্যেক অর্ধভাগ, এই 
সমস্ত জ্রব্য একত্র ত্বৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিয়া ৩ তিনরভি-প্রমাণ 

বটিক করিবে। উপযুক্ত অনুপানসহ ইহা সেবন করিলে, আমবাত এবং 
অদ্কান্ত বাধুবিকার প্রশমিত হয়। ইহা! পুষ্টিকারক, শুক্রবর্ধাক. এবং অগ্রিদীপক। 

 ভ্রিফলাদিলৌহ্ ।--ভ্রিফলা, মুতা, ত্রিকটু, বিড়ন্গ, কুড়, বচ, চিপ্নাতা- 

মূল ও যষ্টিমধূ১__প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল, লৌহভন্ম ৮ আটপল, এবং গুগৃগুলু 

৮ 'আটপল,-_-এইসমুদবায় দ্রব্য ১২ বারপল মধুর সহিত মর্দন করিক্না, %* ছুই- |. 
আনা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, দুঃসাধ্য আঁমবাত, পাওু, হলী- | 

মক, শোথ, বিষমজদ্ষ ও শুল গ্রভৃতি নানাবিধ যোগ বিনষ্ট হয়। : 

_ বিড়ঙ্গাদিরস-লৌহ।-_লৌহতম্ম ৫ পাঁচপল, অভ্রভপ্ষ ২1৮ আড়াই- | 
পল, পারদ ২৪০ জাডাঁইপল, কাধার্থ--ভ্রিফলার প্রত্যেক উপাদান ৭।* সাঁড়েসাত |: 

গল, ৩৬* তিনশত বাঁটপল ( ৪৫ পরতাল্লিশসের ) জলে সিদ্ধ করিয়া, 9৫. পক্স- 

৮” 



তাল্লিশ পল অবশেষ রাঁখিবে। প্রথমে কোন লৌহপাক্রে বা তাত্রপাত্রে উক্ত লৌহ | 
ও অভ্র-চূর্ণ রাখিয়া, তাহাতে ভ্রিফলাঁর কাথ ৪৫ পর়তাল্লিণ পল, ত্বৃত ৭1০ সাড়ে 
সাতপল, শতমূলীর রস ৭০ সাঁড়েদাতপল এবং দুগ্ধ ১৫ পনেরপল নিক্ষেপ করিয়! 

স্ব অগ্রিতে পাঁক করিবে, এবং লৌহের হাতীদ্বার! নাড়িবে। আসন্পপাকে পশ্চা- 
ল্লিখিত দ্রবাসকল তাহ।তে গ্রক্ষেপ করিবে। প্রক্ষেপ-দ্রব্য যখা,___বিডৃগ, শুঠ, 
ধনে, গুলঞ্চের চিনি, জীরা, পলাশ-বীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিপ্ললী, তেউড়ীমূল, 
ত্রিফল|, দস্তীমূল, বড়-এলাইচ, এরগুমূল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মুত ও বিদ্ধ- 
ড়ক-বীজ, ইহাদের চূর্ণ সমুদায়ে ৭০ সাড়েসাতপল। পাকসমাপনান্তে নামাইয়া, 
উপরি-উক্ত ২০ আড়াইপল পারদ এবং (অন্ুস্ত হইলেও) ২/* আড়াইপল গন্ধ- 

কের কজ্দগী করিয়া, ইহার সহিত মিশাইয়। ন্নিপ্চভাণ্ডে রাখিবে। %০ ছুই আনা 
মাত্রায় ইহ! সেবন করিলে, আমবাত, শোথ ও অগ্নিমান্দয প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। 

| শুঠীঘ্বত ।_-প্বত /৪ চারিসের, কক্কার্থ কুট্টিত শু'ঠ /১ একসের, এবং | 

শুঠের কাথ কিংব| জল ১৬ যোলসের লইপ্াা, যথাবিধানে ঘ্বত পাক করিবে। 

এই ঘ্বৃত লেবন করিলে, কটীশূল ও আমশূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ইহ! বাত- 
শ্লেক্স-নাশক ও অগ্নির উদ্দীপক । 

শৃঙ্গবেরাগ্ি ঘৃত।-_দ্বত /৪ চারিসেরঃ কন্কার্থ_-৩5, যবকক্ষার, 

পিপুলমূল ও পিপুল,__-মিলিত /১ একসের, এবং কাজি ১৬ যোলসের ) বথাবিধি 
পাক করিবে। এই ত্বত সেবন করিলে, শুল, বিবন্ধ, আনাহ, আমবাত, কটি- 

গ্রহ ও গ্রহলীদোষ নিবারিত হয়; এবং ইহ অগ্নিমন্দীপক। 
কাঞ্জিক ষটপল ঘূত ।-_ঘ্বত /৪8 চারিসের ; কন্ধার্থ__হিজুল, ও$, 

পিগুল, মরিচ, চই ও দৈদ্ধব১-- প্রত্যেক দ্রব্য ৯ একপল, এবং কাজি ১৬ ষোল | 

সের, যথাবিধি পাঁক করিয়া সেবন করিলে, উদর, শুল ও আমবাত প্রভৃতি রোগ 
নষ্ট, এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। এই ঘ্বতে কাজি না! দিয়া, চতুণডণ ছুগ্ধসহ পাক 
করিলে, ইহা পুষ্টিকর হয়) চহুগ্ডগ দধির সহিত পাক করিলে, মল"মুজের বরে" 
চক, এবং দধির মাতের সহ্িত*পাঁকফ করিলে, অগ্জিবর্ধক হইন়! থাকে 1”? 

প্রসারিণী তৈল ।-স.এরঞতৈল /8 চারিলের, ১৬ যোলসের গন্ধ. 
ভাছুলের রসের সহিত পাক করিয়া, ॥* অর্চতোল৷ নীরউিহালুহ নিত 

আমবাত এবং সর্ধবিধ প্লৈত্িক রোগের শাস্তি হয়। 

৮, 



নি ৫৫২ কবিরাজি-শিক্ষা। তি 

বৃহৎ সৈঙ্ধবাদ্যতৈল ।-_এরগঁতৈল /৪ চারিসের, শুল্ফার কাথ: 
4৪ চারিসের, কাজি /৮ আটসের, দধির মাত -/৮ আটসের, কন্কার্থ-_ 

1 সৈম্ধব, গজপিপ্ললী, রান্না, গুল্ফা, যমানী, শ্বেত-ধুনা, মরিচ, কুড়, শু'ঠ, সচল-. 
লবণ, বিট লবগ, বচ, বনযমানী, যষ্িমধু, জীরা, কুড় ও পিপুল-- প্রত্যেক | 
দ্রব্য ৪ চারিতোলা; এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া; পান, অভ্যঙ্গ | 

ও বন্তিকার্যে প্রয়োগ করিবে। ইহাঘাঁর। আমবাঁত, বাতব্যাধিঃ হম 
্তস্ত অর্দিত, 'আনাহ, হৃৎশৃল, পার্শূল, কটিশুল ও পৃষ্ঠশূল প্রভৃতি নিবা 
রিত হয়। 

দ্বিতীয় সৈন্ধবাছ্য তৈল ।__যথাবিধি-যুচ্ছিত সর্ষপতৈল /৪ চারিসের ) 
বন্তার্থ--সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঠ, কট্ফল, শুল্ফা, মুত, চই, মেদ, মহামেদা, 

জয়পালমূল ( অথব! ছাল ), তেউড়ীমূল, হিজলছাল, বাঁ, চিতামুল, বামুনহাটা, 

শহী, বিড, যষ্টিমধু, রেণুক!, আঁতইচ, এরগমুল, আকনাদি, নীলবৃক্ষ, দত্তীমূল, 
মরিচ, বনযমানী, কুড়, রান্না ও পিপুল--প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোঁলা, এবং 

পাকার্থ জল ১৬ যোলসের ; যথাবিধানে পাক করিয়া এই তৈল মর্দন করিলে, 

সকলপ্রকার বাঁতরোগ বিনষ্ট হয়) বিশেষতঃ আঁমবাত, হৃৎপার্খবশৃলঃ এবং 
সর্ধাহশুলে ইহা! অতিশয় ফলপ্রদ। এই তৈল ব্যবহারে বাতশ্লেম্মা অন্তরবৃদ্ধি, 

ভগন্দর, এবং নাড়ীব্রণ প্রভৃতিও বিনষ্ট হয়। 
বিজয়ভৈপ্নব ও মহাবিজয়ভৈরব-তৈল ।__পারদ, পন্ধক, মন-. 

ছাঁল ও হরিতাল,- প্রত্যেক ভ্ত্রব্য সমভাগ, কাজির সহিত পেষণ করিয়া» একখণ্ড 

পাতলা কাপড়ে তাহা মাথাইয়া লইবে। শুষ্ক হইলে, সেই বন্ত্রথণ্ডের মোটা । 
বাতি (মশাল) গ্রস্তত করিয়া, তাহার অগ্রভাগে তৈল মাথাইয়া প্রঅলিত , 
করিবে, এবং সেই খল্ত বাতির উপরে অল্প অল্প সর্ষপতৈল বা এরগুতৈল 

ঢাঁলিতে থাকিবে ; তাহ! হইলে, নিয়স্থ পাত্রে ব্ছ বিন্দু তৈল পতিত হইবে, 
তাহারই নাম বিজয়ভৈরব তৈল । 

এইসম্ত দ্রব্যের সহিত ১ এফভাঁগ অহিফেন মিশ্রিত করিয়া তৈল গ্রস্তত 

করিলে, তাহাকে পমহাবিজয্ভৈরব” কহে ।*% এই উভয় তৈল মর্দান করিলে, | 
 যাবতীর বাতরোগ প্রশমিত হয়। উষ্ণ হুগ্ধের সত তিন চারি ০ মাত্রায় এই | 
তৈল পান করিতেও দেওয়া যাইতে পারে । ূ 



৮ 
সপ ক পপ আসা পা 

দ্বিপঞ্চমূলাদি তৈল ।-_দশমূলের ক্কাথ ও কক্ধ এবং দধি ও অল্ল 

কাঞ্জিকের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈলের বস্তি প্রয়োগ করিলে, কটী ও 
পার্্বশুল, 'এবং বাতঙ্গৈম্মিক বেদনা নিবাঁরিত হয়। 

ও শূলরোগ | ৫৫৩ 

পপ আসিফ এরতোচ 

শূলরোগ। 

রানার (টি এএাজঞটে 

সাঝদ্রোদ্য চরণ |_-কর্কচ, সৈন্ধব, সচল, সাস্ভার ও বিটিলবণ, যবক্ষার,' 

সাচীক্ষার, দন্তীমূল, লৌহভম্ম, মণ্ডুর, তেউড়ীমূল এবং ওল--প্রত্যেক দ্রব্য 
সমভাগে লইয়া, তাহ। সর্ববসমষ্টির চতুগ্ণপরিমিত মিলিত দধি, দুগ্ধ ও গোমুত্রের 
( প্রত্যেকটা সমভাঁগ ) সহিত মৃছ্-অগ্নিতে পাক করবে, এবং চূর্ণবৎ হইলে ! 

নামাইয়া, %* দুই আঁন। ঝ1।* চারি আনা মাত্রায় উষ্জজলসহ সেবন করিতে 

দিবে। ইহা যাবতীয় শুলনাশক।. যকৃণ্ড প্রীহাঃ গুল্ম ও অগ্ঠীল! প্রভৃতি পীড়াও 
এই ওঁষধ্ার। নিবারিত হইয়া থাকে। 

শঙ্মচূর্ণ ।--শহ্খভন্ম, সৈদ্ধব, সচল, বিট্+ সাস্তার এবং গুদ্তিবু লবণ, 
যবক্ষার, সোহাগার খই, জায়ফল, শুল্ফা, যমানী, হিন্ত ও ত্রিকটু-- প্রত্যেক 

দ্রধা ১ একপল; একত্র চূর্ণ করিয়া, ১ একমাষা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত 
সেবন করিলে, আমবাত ও নানাপ্রকার শুলরোগ বিনষ্ট হয়। 

শুলসংহারক চূর্ণ ।-_-শোধিত পুরাতন মণ্ডুর ১ একসের ; টাপান+টে, 

দাঁড়িম-ফলের খোলা, মাণকচুর বক্ধল, কুড়চীছাল, মুচকুন্দ, কাকৃরোল, আপা» 
চিতামুল ও গুলঞ্চ,-প্রত্যেক দ্রব্য .৪ চারিতোল1, এবং ১৬ ফোলসের গোসুত্র, 

এইসমন্ত দ্রব্য. একত্র পিশ্তলপান্ুর পাক করিবে। পাঁককালে সমস্য $গ] মুত্র 
শু হইয়া, যখন উক্ত দ্রব্যসকল জলিয়৷. উঠিবে, তখন নাধাইয়! :ই ভদ্মের 

ৰা 

সহিভ পারদ, গন্ধকঃ ঠিছুল। লবঙ্গঃ তেজপত্র, বংশলোচন, জাতীফল, শঙ্খনাভি, 

৫ 

এ চি রি কিউই টি উউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউউিউউউিি ০১ 



রগ ৫৫৪ কবিরাজি-শিক্ষা। 

এবং চাকুন্দে,- ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ চারিতোল! পরিমাণে মিশাইয়, 
পুনরায় /৪ চাঁরিসের গোমুত্র ও /৪ চারিসের ছুঞ্ধের সহিত পাঁক করিবে। 

শুফ হইলে, সমস্ত চূর্ণ করিয়া, একতোলা মাত্রায় উষ্্ুপ্ধের সহিত সেধন করাইবে, 
ইহাদ্বারা সচল প্রকার শুলরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। | 

শন্বুকা!দ গুড়িক। |-_শন্মুক-ভন্ম, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, এবং সৈন্ধব, 
বিট্, সচল, সামুদ্র ও ওুপ্তিদ্ লবণ, সমুদয় সমভাগ ; একত্র কলমীর রসসহ মর্দন 
করিয়া এক আন। মাত্রায় ইহার ঝটিক! কঠিবে। প্রাতঃকালে কিংবা ভোজন- 
সময়ে এই টিক একটা করিয়া সেবন করিলে, পরিণামশুল রোগে আশু] 
উপকার হইয়া থাকে । রোগের ও রোগীর বলানুসারে প্রয়োজন হইলে, ইহার |. 

মাত্রা কম বেণী কর! যাইতে পারে। 
শঙ্বরস-গুড়িক। |-_--তেতুলছাল-ভস্ম ৫ পাচপল, পঞ্চলবণের ( পরি- 

| ভাষ৷ দেখ ) প্রত্যেক উপাদান ১ একপল, শঙ্খভম্ম ১২ বারগল, এখং জামীরের | 

রস /৮ আটসের, একন্স পাক করিয়া, তাহার সহিত হিহ্ু, গুঠ, পিপুল ও | 

মরিচ, ইহাদের প্রতোঃক দ্রব্য ১ একপল, এবং পারদ, মিঠাবিষ ও গন্ধক,-- | 
প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোল! পরিমাণে মিশ্রিত করিবে, পরে জামীরের রসস |. 
তিনাদন মর্দন করিয়া পৌঁদ্রে শু করিবে। কুল-আঁাটির মত ইহার বটিক! | 

করিয়া) উ্জঙের সহিত ইহা গ্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ইহাত্বার! |. 

পরিপাম-শূল প্রভৃতি সকলপ্রকার শুল বিন হয়। 
লৌহগুড়িক1 ।-_-লৌহুভন্ম ১ একভাগ, ত্রিফল! ৩ তিনভাগ, পুরাতুন- |. 

গুড় ৮ আটভাগ, এবং গোমুত্র ৩২ বব্রিশভাগ,-এইসকল দ্রব্য একভক্রিত 
করিয়া, গুড়-পাকের নিয়মে পাক করিবে। রোগীর বলাহুসারে .ইহ! উপযুক্ত | 

মাত্রার প্রয়োগ করিলে, এতগ্্বারা ক্ষ়রোগ ও পরিণামশুল বিনষ্ট হয়। ' 

নারিকেল-ক্ষার ।--লসংযুক্ত নারিকেলের মধ্যে, সৈম্ধব জাবণ 

পুরণ করিয়া, তাহার উপরে উত্তমরূপে মৃত্তিকার লেপ দিবে। শষ হইলে, 
তাহা বিলঘুটের অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে | পরে নারিকেলমধ্যস্থ সৈম্ধব ও 
নারিকেলশন্ত, এবং তাহার লমপরিমিত পিপুজ্ছর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, /০ 
এক আনা মাত্রার জলসহ সেবন করিলে, ৮০০৪ প্রভাতি লর্মবিধ রগ [ 

নিবারিত হয়। 



২/ 

(চাতক 

এরগু-সপ্তক ।--এরওমূল, বিষমূল, টাঁবানেবুর মূল, গোরঙ্গ-মূল, | 

বৃহতী, কণ্টকারী ও পাধাণভেদী, ইহাদের ক্কাথে যকক্ষা'র, হিঙ্গু, সৈদ্ধব-লবণ |. 
ও এরগু-তৈল মিশ্রত করিয়৷ সেবন করিলে, কটা, অংস, মেট, দয় ও স্তন ৃ 
প্রভৃতি স্থানের শুল বিনষ্ট হয়। 

বিডঙ্গাদি মোদক |-_-বিড়ঙ্গের তুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, পা ও 
চিতামূল, এইসকলের সমভাগ চূর্ণ এবং চূর্ণের ছ্িগুণ গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া 
মোদ্নক প্রস্তুত করিবে। ইহা উষ্ণভলের সহিত ॥০ অর্ধতোল! মাত্রায় সেবন | 

করিলে, ভ্রিদোষজনিত পরিণাম-শূল প্রশমিত হয়। 

কোলাদি মণ্ডর ।-__-শোধিত মণ্রুর্ণ ২০ জাড়াইপল (২৭ কুড়ি- 
তোলা ) চই, পিপুলমূল, শুঠ, পিপুল ও যবক্ষার,-_প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা, 

এবং গোমুজ ২* কুড়িপন,__ ইঞ্াদের মধ্যে :মণ্ুর ও গোমুত্র একক্র পাক করিয়া, 

আসর্্পাকে অপরাপর দ্রব্যের চর্ণসকল তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ভোজনের 

পুর্বে, মধ্যে ও অস্তে উপযুক্তমাত্রায় ইহা সেবন করিলে, ইহাদ্বারা পরিপামজাত | 
ও অস্থান্ত শুল বিনষ্ট হয়। সেবনকালে ছুগ্ধান্নভোলী হওয়া আবশ্তক। | 

ক্ষীর-মণ্ড র।-_মতুর /১ একসের, গোমৃত্র /৮ আটের ও ছৃগ্ধ /৪ 
চারিসের, একত্র ষথাবিধি পাঁক করিবে। ইহা! পরিণাম-শুলনাশক । ৃ 

গুড়মণ্ড, র।-_ পুরাতন গুড়, আমলকী ও হরীতকী, প্রত্যেক ১. এক- 

পল, এবং শোধিত অত্রচণ ৩ তিনপল, একত্র মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত যাত্রানন || 

স্বত ও মধুর সহিত ভোজনের আদি, মধ্য ও অব্য সময়ে সেবন করিলে, অক্গদ্রব | 
] শুল, অয্পপিত্ত ও দারুণ পরিণামশুল প্রশমিত হয়। 

চতৃঃসম-মণ্ড র ।--শোধিত-মত্রুর্ণ, দ্বত, মধু ও চিনি, প্রত্যেক | 
ব্য ১ একপল পরিমীণে একত্রিত করিয়া, তাত্রপাত্রে লৌহদওদারা মর্দানাস্তে | 
একদিন রৌদ্রে ও একরাত্রি শিশিরে স্থাপন করিবে । পরে তাহ! কোন তাত" 
পাত্রে ব! ঘ্বতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ভোঁজনের পূর্ব, মধ্যে ও অস্তে শীতলজলের |! 

সহিত প্রত্যহ ৪ চারিমাষা পরিমাণে ইহা .সেব্য ; অর্থাৎ ৪ চারিমাষারে ৩ তিন 

, শৃলরোগ। ৫৫৫ 

পথ 

খন্বিমান্টা) কাস, শ্বাস জর, উদ্মাদ, অপন্যার, অজীর্ণ, উদররোগ ও গ্রমেছ | 
প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ন& হইয়া! থাকে। 
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রসমণ্ড র।--হরীতকী-চূর্ণ ৪ চারিপল, শোঁধিত-গন্ধকচূর্ণ ২ ছুইপল, 

শোধিত মও্রচূর্ণ ২ ছুইপল, পারদ ৪ চাঁরিতোলা, ভূঙ্গরাজের রল /৪ চারিসের, 
| এবং কেশুরিয়ার রস /৪8 চারিসের (মতান্তরে ভূঙ্গরাজ-রস /২ ছুই সের ও 

কেগুরিয়ার রস /২ দুইসের » এই নমুদায় দ্রব্য লৌহপান্রে লৌহদগুদবারা 
মর্দিনপূর্ববক রৌদ্রে শুকাইয়া, স্বত ও মধু মিশ্রিত করিয়া! ন্লিগ্কভাণ্ডে রাখিবে। 

1৪ চারিরতি হইতে আরস্ত করিয়া ক্রমশঃ ৩ তিনমাঁষ! পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। 

ইহাদ্বার! শুল, অশ্নপিত্ব, গ্রহ্ণী, কামলা! প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়। থাকে । 
শতাবরী-মণ্ড র।--শোধিত মণ্ুরের চূর্ণ ৮ আটপল, শতমূলীর রস 

৮ আটপল, দধি ৮ আটপল্, দুপ্ধ ৮ আটপল, স্বত ৪ চারিপল১_-একত্র বথা- 

নিয়মে পাক করিয়া, পিগুব ঘন হইলে, তাহ! নামায রাখিবে। ভোজনের 

অগ্রে মধ্যে ও শেষে, প্রত্যেকবারে /০ এক আন মাত্রায়, এই মণ্ডুর সেবন 

করিলে, সর্বপ্রকার শুল নিবারিত হইয়! থাকে। 

বৃহৎ শতাবরী-মণ্ড র।-_গ্রথমতঃ মণ্ডুর গরম করিয়া ও ত্রিফলার 

কাথে ফেপিয়া, শোধন করিয়া লইবে। পরে সেই শোধিত-দণ্ুর চূর্ণ ৮ আটপল, 
শতমুলীর রস-৮ আটপল, 'দধি ৮ আটপল, দুগ্ধ ৮ আটপল, আমলকীর রস ৮ 

] আটপল ও স্বত ৪ চারিপল, যথানিয়মে একত্র পাক করিবে ; পাঁকশেষে তাহাতে 

জীরা, ধনে, মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, বড় এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী,-- 

প্রত্যেকের চূর্ণ ॥০ অর্ধতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। শতাবরা-মণ্ডুরের | 
নি্মানুমারে ইহ! দেবন করিলে, সর্বববিধ শুল, অন্পপিত্ত, অরুচি, বমি ও শ্বা্। 
কাস প্রভৃতির শাস্তি হয়। 

মণ্ড র-বর্টিক। ।-_-/৮ আটদের গোঁমুত্রে ”১ একসের মত্র চূর্ণ পাক: 
করিয়া, আসন্পপাকে চই, শুঠ, ষবক্ষার, পিপুলমূল ও পিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের 

চূর্ণ এক একপল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে; গাঢ় হইলে, উপযুক্ত মাত্রায় তাহার 
বটা করিবে। ইহা! সেবন করিলে, পরিণামশূল নিবারিত হয়। 

তারামণ্ডর-গুড় ।__ শোধিত-ম্তুর ৯ নরূপল, গোমুত্র ১৮ আঠার" 

পল ও গুড় ৯'নয়পল, উপযুক্ত জঙগসহ পাক ক্লুরিয়া, পাকশেষে তাহাতে বিড়, 

চিতামুল, চই, ভ্রিফ€1 ও ত্রিকটুঃ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল পরিমাণে 

| গ্রক্ষেপ দিরা, মৃছু-অগ্নিতে জাল দিবে .এবং পিগীভৃত হইলে দ্গিগ্কভাত্ড রাখিবে।, 

০৩১৭ 
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১ একতোলামাত্রার় এই গুড় ভোজনের প্রথমে, মধ্যে ও পরে সেবন কগিতে হয়। 
ইহাদারা পিত্তৃশুল, অগ্নপিত, অগ্নিমান্দ্য গ্রহণী, অর্শঃ গুল্স, শো, উদর, পাও, 
কামল। ও ক্রিমিরেগ বিনষ্ট হন । | 

শুলবজিণী বটিক1|-_পারদ, গন্ধক ও লৌহভম্ম,_ প্রত্যেক দ্রব্য ৪ | 
চাঁরিতোলা, এবং সোহাগ!, হিং শু'ঠ, ত্রিকটু, ব্রিফলাঃ শঠী, দাকুচিনি, এলাইচ, | 
তেঞ্জপত্র, তালীশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধ'নে,--গুত্যেকের 

চূর্ণ এক এক ভোলা, একত্র ছাঁগছুদ্ধের সহিত পেষণ করিয়।১ একমায! পরিমাণে |: 

ইহার বটিকা করিবে। ছাগণুগ্ধ অথণ শীতলজল অনুপাঁনসহ ইহা সেবন | 
করাইবে। ইহাদ্বার1 শূল, অক্পপিন্ত, গুল, আনাহ, অস্ঠীলা, গ্রীহা, পাঁওু, কামলা, 

আমবাত, অগ্রিমান্দ্য, অরুচি ও জর প্রভৃতি প্রশমিত হয়। 

ভ্রিফলা-লৌহ ।-_ লৌহতম্ম /১ একসের ; হরীতকী, আমলকী ও | 
বহেড়া, ইহাদের শ্বরস বা কাথ /8 চারিসের, এবং গুড় /১ একসের ১ যথাবিধি | 

পাক করিবে। ইহা! সেবন করিলে, ভ্রিদোষজাত শুল দূরীভূত হয়। 

ভ্রিফলা-লৌহ ।-_ (গ্রকারাস্তর | )__-লৌহচুর্ণ ও ত্রিফলা-চূর্ণ সমভাগে 

লইয়া, ।* চারি আনামাত্রায় ছুপ্ধসহ পাঁন করিলে, সই শুলরোগ নিবারিত হয়। 
সপ্তামৃত-লৌহ ।--যষ্টিমধু ও ত্রিফলার চূর্ণ প্রত্যেক এক একভাগ |. 

এবং লৌহুভন্ম ৪ চাঁরিভাগ। উপযুক্ত পরিমাণে ঘ্বৃত ও মধুর সহিত মর্দন 

করিয়া লইবে। অন্ুপান গব্যদুপ্ধ। ইহাদ্বারা শুল, অন্পপিত্ত, বর, আনাহ ও 
শোথ প্রভৃতি গীড়া বিনষ্ট হয়। | 

শর্করঁলৌহ ।-_ শতমুলীর রস, গোমৃত্র, ছাগছপ্ধ ও আমলকীর রস 

__ প্রত্যেক দ্রব্য /8 চারিসের, মণ্ুর ৮ আটপল, চিনি ১৬ ষোলপল ও ত্বত | 

৪ চারিপল,_এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মৃদু অগ্নিজালে পাক করিবে। পাঁক- |] 

সম্পন্নের পর ঘনীভূত ও শীতল হুইলে, তাহাতে বিড়, ব্রিফলা, ত্রিকটু যমানী, 
, গজ্জপিপ্ললী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, লৌহ ও অভ্রভম্ম-_ প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ |. 

চারিতোল। পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয় আঁলোড়ন করিয়া লইবে। আহারের পূর্বে |: 

অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া এই ষধ সেবনীর। ইহা সকলপ্রকার শুলের ৃ 

বিবেষতঃ পিত্বুলের উৎকৃষ্ট ইফধ। ইহাথার! কুক্ষিরোগ, বস্তিরোগ ও গুহ- 

1 রোগ, এরং শ্লোথ, গ্রহণীদোষ ও গ্রীহ। গ্রস্ৃতি অন্টান্ রোগও নিবারিত হুয়।, 

৩, 



বৈশ্বানর-লৌহ ।--তেতুলছালের ভশ্ম, অপামার্গ-তন্ম, শামুকসুটি-ভন্ম 
ও সৈদ্ধব-লবগ,-_ প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, এবং লৌহভম্ম ৪ চারিভাগ, এই- 

|| সমুদ্ায় একগ্্র পেষণ করিয়। লইবে। বেদন। উপস্থিত হইবার সময়ে ইহা ২ ছুই- 

| মাষা পরিমাণে সেবন করাইবে। ইহবান্বারা সর্বপ্রকার শুল বিনষ্ট হয়। 

|]... চতুঃসম-লৌহ ।-_অন্র, গন্ধক, পারদ ও লৌহ- প্রত্যেক ভ্ব্য ১ 
একপল ( আটতোল! ) পরিমাণে লইয়!, ১২ বারপল ঘ্বৃত ও ১২ বারপল ছুগ্ধসহ 

] পাক করিবে। যথালময়ে তাহাতে বিড়গগ, ভ্রিফলা, চিতামূল ও ত্রিকটু-_ 

| প্রত্যেক দ্রব্যের অতিনুক্্ চূর্ণ একপল করিয়! প্রক্ষেপ দিয়া, পাকান্তে উপযুক্ত 
] পাত্রে রাঁখিবে। শুতদিনে নুরধ্য ও গুরুর অর্চনাপূর্ববক ত্বত ও মধুসহ ১ এক- 
| মাধামাত্রায় ইহ। সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ ৮ আটমাষ! পর্যযস্ত মান্র! বৃদ্ধি 
| করিতে হয়। অনুপান ছুগ্ধ বা নারিকেল-জল। পথ্য--রক্তশালি-তওুলের অল্প, 

1 যুগের যূষ ও মাংসরস প্রভৃতি। ইহান্বার নানাবিধ শুল, আমবাত, গুল, যরুৎ, গ্রীহা 
| ক্ষয়, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, মৃত্রকুচ্জু ও অগ্নিমান্য ইত্যাদি নানারোগের উপশম হয়। 

শুলরাজলৌহ ।--২ ছইতোল! কাস্তলৌহের সহিত জারিত অভ্র, চিনি, 
মধু ও ঘ্বত,_প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোল! পরিমাণে লৌহপাত্রে লৌহদুস্বারা! 

1 মাড়িয়া, ত্রিকটু, ভ্রিফলাঃ মুতা, বিড়ঙ্গ, চই ও চিতামুল, ইহাদের প্রত্যেকের 

'] ১ একতোলা পরিমিত চুর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। এক-আনামাত্রায় 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে  শীতলজলের সহিত এই লৌহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার 
| দোষজ শূল, কুক্ষিশূল, পার্থশূল, হংশুল, অন্পপিত্ত, অঃ, গ্র্থণী, প্রমেহ ও বিশ্ব 
1 চিকা রোগ নষ্ট হয়। 

ধাত্রালৌহ ।.সআমলকীর চূর্ণ ৮ আট পল, লৌহভন্ম ৪ চারি পল ও 
1 বটিষধচূর্ণ ২ ছুইপল,_এইসমন্ত দ্রব্যে আমলকীর রসের ব কাঁথের (কাহারও 
মতে গুলঞ্চের কাথের ) ৭ দিবসে ৭ সাতবার তাবন! দিবে, এবং শুষ্ক হইলে, 
চু করিয়া, ৩ তিনমাষ! মাত্রায় তাহ! ঘ্বত ও মধুর সহিত আহারের প্রথমে 
| মধ্যে ও পরে সেবন করিতে দিবে। ইহাছারা শুল, অন্পপিত্ত ও অজার্ণ প্রভৃতি 

'|. রোগ নিবারিত হয়। , 

1 পাকের ধাত্রীলৌহ ।--কুটিত ববতওুল ৪ চারি পল, পাকার্থ জল 
১৬ যোলপল (/২ ছুইসের )- শেষ ৪ চারিপল, বন্ত্রপুত শতমূলীর রস, ঘআম- 

চিএ 

৫৫৮ কবিরাজি-শিক্ষা । তি 
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| লকীর রস বা কাপ, দধি ও দুগ্ধ, প্রত্যেক ৮ আট পল, ভূমিকুম্মাণ্ডের রদ, ঘ্বত ও 
ইচ্ষুরস,_-প্রত্যেক ৪ চারি পল; এবং শোধিত-ম্রচূর্ণ ৬ ছয় পল, একত্র পাঁক 

করিবে। পরিশেষে ভীরা, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, গজপিগপলী, 
মুতাঃ হরীতকী, লৌহ, অভ্র, ত্রিকটু, রেণুকা, ভ্রিফলা, তালিপপত্র, নাগেশ্বর, 
কট্কী, বষ্টিমধু, বান্না, অশ্বগন্ধা ও রক্তচন্দন__প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুইতোলা 
পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়! নামাইবে। ডোজনের প্রথমে 

মধ্যে ও পরে অন্নের সত বা ছুগ্ধের লহিত ।* চারি আনা মাত্রায় ইহা সেবনীয়। 
ইহাঘ্বারা সকলপ্রকার শুলরোগ আশু নিবাগিত হয়। 

লৌহাম্বত ।__তিলপরিমাণ পুরু কতকগুলি লৌহপাত্রে শ্বেত আকন্গের 
মূল অথব! শ্বেতসর্ষপ বাটিয়া লেপ দিবে? পরে রৌদ্রে শু করিয়া পুনরায় 
ক্পে দিবে, এবং আনতে দগ্ধ করিয়। ভ্রিফলার কাথে নির্ধাপিত করিবে। 

যতক্ষণ লৌহপত্র জীগ না হয়, ততক্ষণ পর্য্স্ত উক্তপ্রকার প্ররক্রিয়! বিধেয়। 
পরে উহ! চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ৩ তিন মাধ! কিংব! ৪ চারি মাঘ! 

মাত্রা এই লৌহচুর্ণ মধু ও ঘ্বৃতসহ সেবনীর়। অন্ুপান--ছাগহুঞ্ধ, কিংবা 
ওঁষধের ৬৪ চৌট্টিগুণ গবাত্বত ও দুপ্ধ। ইহা! সেবনে একমাসের মধ্যে নিশ্চয়ই 
পরিণাম-শুল নিবারিত হয়। এই ওঁধধ সেবনকালে যে দ্রব্যের নামের পূর্বের 
*ক” অক্ষর আছে, অর্থাৎ কচু, কলা; কালশাক, কুম্মাণ্ড প্রভৃতি এবং 

অমনদ্রব্য ও আনৃপ-মাংস বর্জন করিতে হইবে। 
নারিকেলামত 1---8 চারিসের ত্বতে /২ ছুইসের শিলাপিষ্ট ও বন্- 

নিম্পীড়িত স্থুপক নারিকেলশম্ত ভাজিবে। পয়ে ডাবের জল ৩২ বত্রিশসের, 
গব্যহ্ঞ্ধ ৩২ বত্রিশসের, আমলকীর রস /৪ চারিসের, চিনি ১২৪৯ সাড়েবারসের, 

এবং /২ ছুইসের শুঁঠচুর্ণের সহিত প্র নারিকেলশশ্ত পাঁক করিবে। পাঁকশেষে 
তাহাতে জিকটু, দারুচিনি, তেজপত্রৎ এলাইচ ও নাগেশ্বর-- প্রত্যেকের চরণ 

১ একপল, এবং দামলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঁঠেলা, বংশলোঁচন ও মুতা, 

প্রত্যেকের ৬ ছয়তোল! পরিমাণে চূর্ণ গ্রক্ষেপ দিবে । শীতল হইলে, /1৯ অর্ধসের 
মধু তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা পরিণামশূলের উৎকৃষ্ট ওধধ। ইহা 
স্বারা যাবতীয় শুল, অল্নপিত্ত, রক্তপিত্ত, পীনম, প্রতিশ্তায়, মৃত্রাঘাত ও অগ্নিমান্্য 
নিবারিত হয়। 

চট তর 
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৫৬০ কবিরাজি-শিক্ষা । র্ 

পৃগ-খণ্ড |স্্পক্-সুপারী খণ্ড খণ্ড করিয়া, অর্ধ-জল-মিশ্রিত ছুগ্ধে | 

মি্ধ করিয়া ধৌত করিবে; পরে তাহ শু করিয়া চূর্ণ করিবে। . প্রথমে | 
/১ একসের ত্বতে ৮ আটপল এ স্থপারীচূর্ণ পাক করিবে। তৎপরে আমলকীর 
রস /১ একসের, শতমূলীর রস /১ একসের, ছুগ্ধ /৮ আটসের ও পঞ্চাশপল 

চিনি দিয়া উক্ত ঘ্বৃতপকক সুপারীচুর্ণ পুনরায় পাঁক করিবে । অতঃপর তাহাতে 

নাগেশ্বর, মুতাঃ রক্তচন্দন, ত্রিকটু, আমলকীমজ্জা, পিয়ালমজ্জ1, দারুচিনি, তেজ- 

পত্র, এলাই5, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পানিফল, বংশলোচন, জর়িভ্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, 
ধনে, কক্কোল, রান্না, তগরপাছুক1, বাল, বেণার মুল, ভূঙজগরাজ ও অশ্বগন্।, 

প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ ঢার্তোলা পরিমাণে প্রক্গেপ দিয়া, হাতার! বারংবার উত্তম- 
রূপে নাড়িয়া নাঁমাইবে ) এবং শ্সিপ্ধ ঘৃৎপাত্রে রাধিয়। দিবে। ॥* অর্ধতোলা 
হইতে ২ দুইতোঁল! পর্য্যস্ত মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে ইহা সেবন রি শুল ও 
অল্নপিত্ত প্রভৃতি নান। রোগ বিনষ্ট হয়।, 

আমলকী-খণ্ড ।-- প্রথমতঃ ৫* পঞ্চাশ পল (4৬০ ছয়সের এক 
পোয়া! ) সিদ্ধ ও বন্ত্রনিজ্পীড়িত সুপ কুম্মাগুশন্ত /২ ছুইসের দ্বৃতে ভাজিয়া 
লইবে, পরে তাহাতে আমলকীর রন /৪ চারিসের, কুম্মাণ্ডের জল //৪ 

চারিসের ও ৫০ পঞ্চাশপল চিনি মিশ্রিত করিয়া! ছাঁকিয়া লইবে। এই রসের 

সহিত এ দ্বৃতভূষ্ট কুম্মগ পাক করিবে। পাকের সময়ে হাতাদ্বার৷ বারংবার 

নাড়িয়৷ দেওয়া আবশ্তক। পাকশেষে নামায়, তাহাঁতে পিপুল, জীরা ও 
৭ঠ,_প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইপল, মরিচচুর্ণ ১ একপল, এবং তালীশপত্র, ধানে, 

দারুচিনি তেজপত্রঃ এলাইচ, নাগেশ্বর ও মুতা১--প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুই- 
তোল। পরিমাণে গ্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে, তাহার সহিত /১ একপের 

মধু মিশ্রিত করিবে। ॥০ অর্ধতোল! মাত্রায় উষ্ণছুধসহ ইহা সেবন করিলে, 

যাবতীয় শূল, জন্নপিত্ত, বমি, শ্বাস, কাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি গ্রশমিত হয় । 

নারিকেল খণ্ড ।-_শিলাপিষ্ট ও বস্ত্রীনক্সীড়িত সুপক নারিকেল-শস্ত 

/8০ অর্ধমের, /৮* অর্ধপোঁয়া দ্বতে ঈষৎ ভাঁজিয়! লইবে। পরে ডারের জল 
/8 চাঁরিসের ও চিনি /॥০ অর্ধসের একত্র মিশ্রিত করিয়! ছাকিয়া লইবে, এবং 

তাহার সহিত এ দ্বৃতভৃষ্ট বারিকেলশস্ত পাঁক করিবে। পাক শেষ হইলে) 
নাঁমাইয়া, তাহার সহিত ধনে, পিগুল, মুতা, বংশলোচন, ভজীর! ও ক্লফজীরা,-_. 

টে ১০ 
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ঁ প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্থতোলা, ( এবং দারুচিমি, তেপত্, এলাইচ, ও নাগেশ্বরু 

প্রত্যেক ভ্রব্য ১ একমাঁধা পরিমাঁণে মিলিত করিবে । ১ একতোলা মাত্রায় উ্ণ 

হুপ্ধের সহিত ইহা! সেবন করিলে,শুল/অন্তরপিত্ত,রক্তপিত্তঅরুচি ও বমি নিবারিত হয়। 

বহং নারিকেল-খণ্ড ।-_৮ আটপল শিলাপিষ্ট ও নিফাঁশিত-রস সুপক 
নারিকেল-শস্ত £ পাঁচপল ঘ্বতে ভাজিয়া লইবে;) পরে ১৬ যোলসের ডাবের 

জলে /২ ছুইসের চিনি গুলিয়া! ছাকিয়া তাহার সহিত এ নারিকেল-শম্ত ৮ আট- 

পল, শু'ঠচুর্ণ 9 চারিপল ও /২ ছুইসের ছুপ্ধ মিশ্রিত করিয়া, মুছু-অগ্রিতে পাক]. 

করিবে । পাঁকশেষে বংশলোচন, ত্রিকটু, মু্তা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, 
। নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপ্ললী ও জীরা,_-প্রত্যেকের ও চারিতোলা 

পরিমাণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবা, আলোড়নপুর্বক নামাইয়! মৃপাত্রে সংস্থাপন করিবে। 
॥০ অদ্ধতোল! পরিমাণে এই ওঁষধ সেবন করিলে, শূল, অন্পিত্ত ও হৃদরোগ 

প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হইয়া, বল ও শুক্র গ্রন্ৃতি বদ্ধিত হয় । 

হরীতকী-খণ্ড |-_ত্রিফলা, মুতা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাঁগে- 
স্বর, সি ত্রিকটু, ধনে, মৌরী, শুল্ফা ও লবঙ্গ প্রত্যেকের চূর্ণ .২ ছুই- 

1; তেউড়ী ও সোণামুখীচুর্ণ__প্রত্যেক ২ ছুইপল, হরীতকীচুর্ণ'৮ আটপল, 
ও টি ৩২ বত্রিশপল, যথাঁবিধি পাক করিয়া» ॥০ অর্দতোলা মাত্রায় উষ্ণছুদ্ধলহ 

সেবন করাইবে। ইহাদ্বার! শূল, অগ্রপিত্, অর্শঃ, আনাহ, কটীশূল, বাঁ়ুরোগ ও 

কোষ্ঠগত বায়ুবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হয় । 

গ্রীবিগ্যাধরাভ্র |. _বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দত্তীমূল, 

চিতামূল ও ত্রিকটু, ইহাদের প্রত্যেকটা ২ ছুইতোলা, গোমূত্রশোধিত মণ্ডুর 
'সথবা লৌহচটা-ভস্ম ও চারিপল, কৃষ্টাত্রভন্ম ১ একপল, থুলকুড়ির রসে 

শোধিত হিঙ্ুলোথ পারদ ১০ দেড়তোলা, এবং শোঁধিত গন্ধক ২ ছুইতোলা,_- 

ইহাদের মধ্যে প্রথমে পারদ ও গন্ধকে কঙ্জলী করিয়?, পরে উহার সহিত অন্তান্ত 
দ্রব্য মিশ্রিত করিবে । পরে এ মিশ্রদ্রব্য যত্্পূর্ব্বক ঘ্বৃত ও মধুর সহিত মাঁড়িয়া 
বটিক1 প্রস্তত করিবে, এবং তাহা! ক্সিঞ্চভাণ্ডে রাখিয়া দিবে | মাত্রা প্রথমতঃ 

২ ছুই বা৩ তিন মাঁধা। অন্ুপান-_গব্যহুপ্ধ বা শীতল জল । ইহাদ্বারা'পরি- 

ামাদি নাঁনারিধ শুল, হক্ষা, অশ্্পিত্ত ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল রোগ নষ্ট হয়। 
বিশেষতঃ ইহা পরিণাম-শুলেরই উৎকৃষ্ট মহৌষধ । 

স্প্সপ্পী 

সাপে 
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পি ৫৯২ কবিরাজি-শিক্ষা । 

শুলগজ-কেশরী | পারদ *১ একভাগ ও গন্ধক ২ ছইভাগ, একত্র 

কজ্জলী করিবে, এবং সেই কজ্জলীর সমপরিয়িত একটী তাঁঅপুটের মধ্যে. 
কজ্জলী রুদ্ধ করিবে। তৎপরে একটা ভাগ্ডের মধ্যে প্রথমতঃ কিছু সৈন্ধব-লব 

রাখিয়া, তাহার উপরে এ তাত্্পুট স্থাপন করিবে, এবং তাত্রপুটের রর 

কিছু সৈম্ধব-লবণ দিয়া, ভাণ্ডের মুখ আবদ্ধ করিবে । গজপুটে এর ভাগুসহ ওঁষধ 

দগ্ধ করিয়া, পরদিবস তাত্রপুটখাঁনি চূর্ণ করিয়া! লইবে। ইহা! ২ ছুইরতি মাত্রায় 
পাঁণের সহিত সেবন করিলে, কষ্টসাধ্য শুলও প্রশমিত হয়। এই ওবধ সেবনের 
পর হিৎ, শুঠ, বচ ও মরিচ, ইহাদের মিলিত চূর্ণ ॥ অর্ধতোল! পরিমাণে 

গরম জলের সহিত সেবন করা আবশ্তক | 

পিপ্পলী-ঘুত ।-_দ্বত /3 চারিসের, পিপুলের ক্কাথ ১৬ যোলসের 
এবং কন্কার্থ পিপুল /১ একসের, বথানিয়মে একত্র পাঁক করিয়া উষ্ণ ছুগ্ধের 
সহিত উপযুক্ত মাত্রায় এই দ্বত সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে, পরিণাম- 
শুল বিনষ্ট হয়। 

' গুড়পিপ্ললী-ঘবুত ।- গব্যদ্ধত /১ একসের, কন্ধার্থ পিপুল /%০ অগ্ধ- 

পোয়া, গুড় 4০ অর্ধপোয়া, এবং /3 চাবিনের হুগ্ধ একত্র পাক করিয়া সেই দ্বৃত 
পাঁন করিলে, পরিণাম-শূল ও অল্নপিত্ত রোগ নষ্ট হয়। 

দাধিক-ঘত |-_ত্বৃত /3 চারিসের, দধি ১২ বারসের, এবং ককার্থ 
পিপুল, শু'ঠ, বিল্বমূল, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতা, হিঙ্গু, দাঁড়িম, মহাদা, বচ, যবক্ষার, 
অল্বেতস, পুনর্নবা, কৃষ্ণজীরা, জীরা ও টাবানেবুর মূল; ইহাদিগকে উত্তম- 
রূপে কুট্টিত করিয়া লইবে। এইসকল দ্রব্যসহ যথানিয়মে দ্বত পাঁক করিবে । 
এই স্বত পান করিলে, গুক্স, অর্শঃ, ল্লীহা, হৃদয়শূল, পার্খশুল ও যোনিশূল প্রস্ততি 
বিনষ্ট হয়। ইহা বিবিধ দোষ-প্রশমক শ্রেষ্ঠ ওষধ। 

বীজপুরাদ্য-দ্বৃত।-_-ত্বত /১ চারিসের, কাখার্থ_টাবানেবুর মূল, 
এরগমূল, রান্গী, গোক্ষুর ও বেড়েলা, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, নিস্তষ 
যব /২ ছুইসের, জল ৬৪ চৌযট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের ; কন্ধার্থ ধনে, 
হরীতকী, ত্রিকটু, হিন্থু, সচল, বিট ও সৈম্ধব-লবণ, যবক্ষার, সাঁচীক্ষার, অম্নব্তেস, 
কুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা ও কৃষ্জজীরা,_প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা» এবং 
/৮ আটসের দধির মাত) যথানিয়মে মুছ-অগ্নিতে পাক করিবে । এই. দ্বৃত পাম 

১* রনির রিও নিিরািরটি নান. 
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করিলে, ব্রিদোষজনিত শুল, পার্বশূল, অস্্শূল, গুন্স, প্লীহা ইত্যাদি পীড়া নষ্ট হইয়া 
বল-বীধ্য ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় । 

শুলগজেন্দর তৈল ।-_-তিলতৈল /৮ আটসের, ক্কাথার্থ এরগুমূল ও 
দশমূলের প্রত্যেক দ্রব্য ৫ পাঁচপল, পাকার্থ জল ইহাদের সমষ্টির ৮ আটগুণ 
অর্থাৎ ৫৫ পঞ্চানুসের,_শেষ ১৩4০ পৌনেচৌদ্দসের ; যব /৮ আটসের, জল 
৬৪ চৌষটিসের,_শেষ ১৬ যোলসের ; ছুগ্ধ ১৬ যোঁলপের, এবং কন্ধার্থ-_শুঠ, 
| জীরা, বমানী, ধনে, পিপুল, বচ, সৈন্ধব ও কুলপত্র-প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইপল / 
: একত্র যথাবিধি পাক করিয়া» মর্দনার্থ প্রয়োগ করিবে । ইহাদ্বারা শুল, বমি, 
: অগ্নিমান্দয, শ্বাস, কাস, অরুচি, জর, গুল ও শ্লীহা উপশমিত হয়। 

১১ উদ্ণাবর্ত ও আনাহ। 

নারাচচুর্ণ।__চিনি ৮ আটতোলা, তেউড়ীচুর্ণ ২ ছইতোলা ও পিপুল- 
চরণ ও চারিতোলা৷ একত্র মিশ্রিত করিয়া, 4০ অর্ধতোলা মাত্রায় ভোজনের পুর্বে 

মধুর সহিত সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা উদ্াবর্ত এবং মলের কঠিনতা প্রভৃতি 

 নিবারিত হয় । | 

গুড়াষ্টক |-_ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিন দস্তীমূল ও চিতামূল-_ 
প্রত্যেক দ্রর্য সমভাগ, সর্ধসমষ্টির সমান গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া». ॥০ অর্দ- 

তোলা মাত্রায় জলসহ প্রাতঃকালে সেবন, করাইবে । ইহা সেবন করিলে, উদ্ধাবর্ত, 
গুল, শ্রীহা, শোথ ও পাওু প্রতৃত্তি প্রশমিত হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির দ্ধ 

হইয়া থাকে । 
রী. . 2222 
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বৈছ্ানাথ বটী ।--হরীতকী, ব্রিকটু ও পারদ,_প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক- 
ভাগ, এবং জয়পালবীজ ২ ছুইভাগ, একত্র থানকুনি ও আমরুলের রসের সহিত 
মর্দন করিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ 'বটিকা করিবে । উদাবর্ধ) উদয়, গুল্ম, পা, 

| ক্রিমি, কুষ্ঠ ও গাত্রকণ্ড, নিবারণের জন্য এই ওঁষধ উৎকৃষ্ট । 

বৃহৎ ইচ্ছাভেদী রস ।- _পারদ, গন্ধক, সোহাগাঁ, মরিচ ও তেউভী_ 
প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, পারদের দ্বিগুণ আতইচ, এবং পারদের ৯ নয়গুণ জয়- 

পাঁলবীজ, একত্র আকন্দপত্রের রসের সহিত মর্দন করিয়া, বিলগ্ুটের মৃছ অগ্রিতে 
একবার পাঁক করিয়া লইবে। পরে ১ একরতি পরিমাঁণ্ণেবটিকা করিয়া, শীতল- 

জলের সহিত তাহ! সেবন করাইবে। এই ওঁষধ সেবন করিয়া! উষ্ণ জল পাঁন 

না করা পর্যন্ত দাস্ত হইতে থাকে, এবং উষ্ণজল পাঁন করাইলেই দাস্ত বন্ধ হয়। 
পথ্য-_দধি ও অন্ন। ইহাদ্বারা আমদোষ, উদররোগ, গুল, অগ্রিমান্য ও কফ- 

দৌষ নিবারিত হয়। 

নারাঁচ রস |- পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, মরিচ ১ এক- | 

ভাগ, সোহাগার খই ২ ছুইভাগ, পিপুল ২ ছুইভাগ, শুঠ ২ ছুইভাগ ও সব্বসমাঁন 
নিস্তয লঘুদস্তীর বীজ, এইসকল দ্রব্য সীজের আঠার সহিত তিন দ্রিবস মর্দন 
করিয়া, নারিকেলের মধ্যে রাখিয়া প্রবল-অগ্নিতে পাক করিবে; পরে, ওষধ র 

উদ্ধৃত করিয়া লইয়া বটিকা প্রস্তত করিবে । নাভিমধ্যে এই বটিকাঁর প্রলেপ র 
দিলে, বা এই ওষধের গন্ধ আত্্রাণ করিলেই বিরেচন হইয়! থাকে । 

শুফমুলকাছ্য-ঘৃত ।-_-শুফমূলা, আদা, পুনর্নবা, স্বল্প অথবা বৃহৎ- 

পঞ্চমূল ও সৌদালফল,__সমুদীয় দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৮ আটসের পরিমাণে | 
লইয়া ৬3 চৌষট্রিুসর.জলে সিদ্ধ করিবে, এবং ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট থাকিতে 
ছাঁকিয়া, সেই কাথসহ /3 চারিসের দ্বত পাক করিবে । এই দ্বত ১ একতোঁল! | 

মাত্রায় উষ্ণছুদ্ধ ও চিনি অন্ুপাঁনসহ সেবন করিলে, উদ্দাবর্ত বিনষ্ট হয়। র 
স্থিরাগ্য-ঘুত |-_স্বল্ল-পঞ্চমূল, পুনর্নবা, সোন্দালফল ও নাঁটাকরঞ্ী৮_ 

ৰ প্রত্যেক ভ্রব্য ২ ছুইপল, সমষ্টির চতুণ্তণ জলে সিদ্ধ করিয়া, চতুর্থাংশ অবশিষ্ট | 
থারিতে ছাকিয়া লইবে। এই ক্কাথের. সহিত 43 চারিসের দ্বত পাক রুরিবে। ৷ 

| ইহাও পুর্বববৎ্মাত্রায় সেবন করিলে, উদাবর্ভ পীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে। 
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গুলরোগ । ৫৫ তত 
স্শিশ্পীশাশাশিসী পপি পলাশী 

গুলরোগ। 
পপর (সপ, সপ 

ও 

হিঙ্গা দি-চুর্ণ | --হিং ১ একভাগ, ধচ ২ ছুইভাগ, বিটুলবণ ৩ 'তিনভাগ 

শ্ুঠ ৪ চারিভাগ, জীরা ৫ পাঁচভাগ, হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, পুষ্করমূল ৭ সাতভাগ, 
কুড় ৮ আটভাগ ; একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।* চারি-আনা মাত্রায় উষ্ণজলের সহিত 
সেবন করিতে দিবে । ইহাদ্বারা গুলু, উদর, অজীর্ণ ও বিহ্ৃচিক| বিনষ্ট হয়। 

বচাদি-চুর্ন। _-বচ, হরীতকী, হি, দৈদ্ধব-লবণ, অল্নবেতস, যবক্ষার 
ও যমানী,_-প্রত্যেক ভ্রব্যের সমভাগ চুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, 4* অর্দ- 

তোলা মাত্রায় উষ্ণচজলের সহিত সেবন করিলে, গুল্সরোগ প্রশমিত হয়। ইহা! 

অগ্রিবদ্ধক এবং বেদনানিবারক। 

লবঙ্গাদিচুর্ণ ।- লবঙ্গ, দস্তী-মূল, তেউড়ী-মূল, যমানী, শু'ঠ, বচ,' ধনে, 
চিতামুল, ত্রিফল! (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া ), পিপুল, .কট.কী, দ্রাক্ষা, 
চই, গোক্ষুর, ষবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী ও ইন্দ্রযব, এইসকল ভ্রব্য সমভাগে 
লইয়া চূর্ণ করিবে । এই চূর্ণ ।০ চারি আনা! হইতে ॥* অদ্ধতোলা পর্য্যস্ত মাত্রায় 

। উঞ্জজলের সহিত সেবন করিলে, গুন, অর্শঃ শোথ, আমবাত ও উদর প্রভৃতি 

নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। 

বজক্ষাঁর ।- -সামুদ্রলবণ, সৈদ্ধব-লবণ, কর্কচ-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার 
ও সোহাগার খই,_-প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহা! মনসাসীজের আঠা ও 

আকন্দের আঠা-_ প্রত্যেকের সহিত ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিয়া শুদ্ক 
করিবে। পরে আকন্দপত্রদ্বারা তাহা বেষ্টিত করিয়া, একটা হাঁড়ীর মধ্যে 
রাখিয়া, শরাদার! হাঁড়ীর সুখ বন্ধ করিবে। তৎপরে ৫সইস্ঠাড়ীতে অগ্নি-জাল 
দিয়া সমুদায় দ্রব্য অন্তধূমে দ্ধ করিয়া লইবে। অতঃপর ত্রিকটু, ব্রিফলা, 
যমানী, জীরা ও চিতামূল,_ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং অব্বসমষ্টির সমান এ 
ক্ষার, একত্র মিপ্রিত করিয়া, ।* চারি আনা বা ॥০ অর্ধতোলা মাত্রায়, বাতাধিক 

গুনে ঈবৎ উষ্ণজল, পিস্তাধিকে দ্বত, শ্লেম্সীধিকে গোমৃত্র, ত্রিদোষ-প্রকোগে |” 
কাজি, এবং উদ্াবর্ত, 'প্লীহা, অথিমান্যয ও শোখাদিরোগে শীতলজল অনুপানের 
সহিত প্রয়োগ করিবে । 

দ্ইানিনিটিরারাটারিটির ররর টার া রি. 



১ ২০০৭ 
৫৬৬ কবিরাজি-শিক্ষা । | ্ 

সাপ পাল পা, পপ ও পপ তাপ লাশ শশী শা পাল পাপী শি শশী স্পা সপ পর পয | পাতি শালা পাশপাশি পপ পপি পপর 

ক্ফুর্লা্ক.।- পলাশের ক্ষার, মনসাদীজের ক্ষার, আপাঙ্গের ক্ষার, 
ততুলক্ষার, আকনের ক্ষার, তিলনালের ক্ষার, যবক্ষার ও সাচীক্ষার, এই 

আটপ্রকার ক্ষার- গুল্স ও অজীর্ণরোগ নাশ করে। 

দত্তী হরীতকী |-__শিখিলপোষ্লীবদ্ধ হরীতকী ২৫ . পচিশটা, দস্তীমূল 
২৫ পঁচিশপল ও চিতামুল ২৫ পঁচিশপল, একত্র ৬৪ চৌষট্িসের জলে সিদ্ধ করিয়া 
/৮ আটসের অবশেষ রাখিবে ; এই ক্কাথের সহিত পুরাতন-গুড় ২৫ পঁচিশপল 
গুলিয়া, তাহার সহিত পুর্বোক্ত হরীতকী ২৫ পঁচিশটা দিয়া পাক করিবে। 
আসন্নপাকে তাহাতে তেউড়ীচুর্ণ ও চারিপল, তিলটৈল ও চাঁরিপল, পিপুলমুর্ণ 
৪ চাঁরিতোলা ও শু'ঠচুর্ণ ও চারিতোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে, 
৪ চারিপল মধু এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেস্বর, প্রত্যেকের ২ ছুই- 
তোলা চূর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । একটা হরীতকী ও অর্ধতোলা! গুড় 
রোগীকে প্রাতঃকালে সেবন করিতে দ্রিবে। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া 
গুলু, ল্লীহা, পাও, অর্শঃ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়। 

গুল্মবজিণী বটিক ।-_-পারদ, গন্ধক, তাত্র, কান্ত, সোহাগার খই 

র 

ও হরিতাল,--প্রত্যেক ১ একপল (৮ আটতোলা) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, উত্তম- 
রূপে মর্দন করিবে। রোগীর অগ্নি ও বল বিবেচনাপুব্বক প্রয়োগ করিলে, 

ইহাদ্ধারা গুন, প্লীহা, উদর, অষ্টীলা, যরৎ, আনাহ, কামলা, পাও, জর, এবং 
শূল প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

কাঙ্কায়ণ-গুড়িক1 |- _শঠী, কুড়, দস্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, শুঠ, 

বচ ও ততউভীমূল,__ প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, হিং ৩ তিনপল, যবক্ষার ২ ছুই- 

পল, অগ্নবেতস ২ ছুইপল, যমানী, জীরা, মরিচ ও ধনে, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ভুই- 

তোলা, এবং. কৃষ্ণজীর1 ও বনষমানী,_ প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্ধপল (৪ চারি- 

তোলা") পরিমাঁণে লইয়া, একত্র টাবানেবুর রসের সহিত মাড়িয়া /* অর্ধাতোল৷ 
মাত্রায় গুড়িক! প্রস্তুত করিবে । সাধারণতঃ উঞ্ণজল অন্গপানের সহিত, কফজ- 

গুন্মে গোমৃত্রের সহিত, পিত্জ-গুন্যে ছুপ্ধের সহিত, বাতজ গুক্মে কাজির সহিত, 
এবং রক্তজ-গুযে উ্টহদ্ধের সহিত ইহা সেবন করিলে, সমধিক উপকার 

দর্শে। এতঘ্যত্তীত অর্শ: হঞ্রোগ,. ক্রিমি গ্রভৃতিও ইহান্বারা নিবারিত 

র 

রঃ 



শশীশািশীশিশিশিশশীপিশীশ সি শশী লিট 

 রসায়নামুত-লৌহ। _মিলিত ত্রিফলা /২ ছইসের, প্াকার্থ জল 
১৬ যোলসের, শেষ /৪ চারিসের; এই ক্বাথ এবং গৌঁড়ানেবুর রস ১৬ ষৌল- 
পলের সহিত ১৬ ষোলপল (১২৮ একশত আটাইশতোলা ) চিনি যথাবিধি পাঁক 
করিবে, এবং ঘনীভূত হইলে, তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ৃঙ্গ, জীরা, 

| কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরাতা, তেউড়ী, দত্তীদূল, নিমছাল, সৈন্ধব-লবণ 
। ও অভ্র,_-প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা৷ এবং লৌহ ২ ছুইপল ( ১৬ যোঁলতোলা। ) 
| প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে । পাক সিদ্ধ হইয়া আসিলে, তাহার সহিত ও 

| চারিপল (৩২ বত্রিশ তোল!) দ্বৃত মিশ্রিত করিয়া! লইবে। এই রসাঁয়না- 
| মৃত-লৌহ সকল রোগেই প্রয়োগ করা যায়) বিশেষতঃ ইহাদ্বারা পাঁচপ্রকার 
[ গুল্সরোগ, এবং ফন ্লীহা, উদর, পা, কামলা, শোথ ও জীর্ণজর অতিনীদ 
৷ নষ্ট হইয়া থাকে । 

৷ পঞ্চানন-রস ।__পারদ, তু'তেভম্ম, গন্ধক, জয়পালের বীজ, পিপুল ও 
সোন্দালের মজ্জা, সমপরিমিত এইসমস্ত দ্রব্যে সীজের আঠার ভাবন। দিয়া ১ এক 

রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । আমলকীর রস বা তেঁতুলপত্রের রস অন্থু্পানসহ 

ৃ ইহা সেবন করিলে, রক্তগুল্স নিবারিত হয় । পথ্য-_দধি ও অন্ন। 

ূ গুল্সমকালানল-রস ।- পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাত, সোহাগা ও 

| যবক্ষার, - প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা, এবং মুতা, পিপুল, শু", মরিচ, গজ- 
পিপ্ললী, হরীতকী, বচ ও কুড়, প্রত্যেকের চুর্ণ ১ একতোলা, এইসমন্ত দ্রব্য 

ক্ষেপাপড়া, মুতা, শু'ঠ, আপাং ও আকনাদির কাথের ভাবনা দিয়া, শুষ্ক হইলে 
ূ চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া লইবে। ও চারিরতি পরিমাণে ইহা হরীতকী-ভিজান জলসহ 
সেবন করিলে, সর্ববিধ গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা! বাতগুল্সের উৎকৃষ্ট ওঁষধ | 

|. বৃহৎ গুল্ম-কালানল রদ জন লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, 
কট্ুকী, বচ, যবক্ষার, সাঁচীক্ষার, সৈম্ধব, কুড়, ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, 

এলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও খদির,_প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণে জয়ন্তী, চিতা, 
ধুত্রা ও কেশুরিয়াপাঁতার রসের ভাবনা খ্বে। পরে 3 চারিরতি পরিমিত 
বটিকা প্রস্তত করিয়া, জল বা ছুগ্ধপহ প্রাতঃকালে প্রয়োগ করিলে, পঞ্চবিধ গুল্স, 
য্কৎ, প্লীহা, উদর, কামলা, পাও, শৌথ, হলীমক, রক্তপিত্ত, অগ্নিমান্য, অরুচি, 
গ্রহণী, এবং জীর্ণজর ও বিষমজ্ঞর প্রভৃতি নিবারিত হয় । : 



রর তে ও 
৫৬৮ কবিরাজি-শিক্ষা | প্ 

মহাঁগুল-কালানল রস ।-_গন্ধক, হরিতাল, তাত, ও তীক্ষলীহ 
ঘমভাগে লইয়া, দ্বতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিবে। পরে একখানি |: 

মৃত্তিকার শরায় এ ওষধ স্থাপন করিয়া, সন্থিস্থান মুত্তিকাদ্ধারা লেপন করিবে, 

এবং গজপুটে পাক করিয়া, শীতল হইলে তুলিয়া লইবে। ২ ছুইরতি পরিমাণে 
বটিকা প্রস্থত করিয়া, আদ। ও শুঁঠের কাথের সহিত এই ওষধ সেবন করিলে, 

ূ 
ূ 

সর্বপ্রকার গুল্সরোগ বিনষ্ট হয়। 

গুল্মশার্দি ল-রস ।__-পারদ, গন্ধক, জারিত লৌহ, গুগগুলু, অশ্বথ- 
ছাল, তেউড়ী, পিপুল, শ'ঠ ধনে ও জীরা,_ প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা 

ও জয়পালবীজ 3 চারিতোলা,__-এইপমস্ত“দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া, ত্বতের রহিত 

মিশ্রিত করিয়া, ৩ তিনরতিপ্রমাণ বটিক! প্রস্তুত করিবে | আদার রস ও উষ্ণ 
জলসহ ইহার ২ ছুইটা করিয়া বটিকা সেবন করিলে, প্লীহা, যক্কৎ, কামলা, উদা- 
বর্ত, শোথ এবং বাতজ, পিত্তজ, শ্লেম্মজ ও রক্তজ গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। 

নাগেখর-রস |--পারদ, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল, যব- | 

ক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগার খই, লৌহ ও অভ্র, এইসকল দ্রব্য সমভাগে লইর়া, 
সীজের আঠার সহিত মর্দন করিবে । পরে চিতা, বাসক বা দস্তী, এই তিনটার : 

মধ্যে যে'কোন একটার ক্াথের সহিত তাহা একদিন মর্দন করিতে হইবে । ৰ 

পাপের সহিত এই ওঁষধ উপযুক্ত পরিমাণে একমাসকাল সেবন করিলে, গুল, 

শ্ীহা, পাও, শোথ ও উদরাশ্বান রোগের শাস্তি হয়। রি 
প্রাণবললভ-রস | _লৌহ, তাত্র, কড়িভম্ম, তুঁতে, হিং, ত্রিফলা, সীজ- 

মূলের ক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগার খই ও তেউড়ীমূল, _প্রত্যেক দ্রব্য ৮ 
আটতোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া, ছাগহুদ্ধের সহিত মর্দন করিবে । ও চারিরতি- 

পরিমাণে ইহার বটিক। প্রস্তুত করিয়া, জল কিংবা মধু অন্ুপানসহ দেবন করিলে, 

পাও, কামলা, মেহ, হিকা, গুল, বাতরক্তু, কুষ্ঠ, কু, বিস্ফৌট ও অপচীরোগ 
বিনষ্ট হয়। 

ক্র্যষণাগ্-ঘ্বৃত।-__ত্বত /9 চারিসের, ছুদ্ধ ১৬ যোলসের, এবং 

কধার্থ ব্রিকটু, -ভ্রিফলা, ধনে, বিড়, চই, চিতামূল, সমুদায়ে /১ একসের ; 
যথাবিধি পাক করিয়া, 1০ অর্থতোল! মাত্রায় উঞ্চছ্দ্ধের সহিত বাতগুলে ইহা 
গ্রয়োগ করিবে । 

| 



8 

ডি গুলারোগ। ৫৬৯ ১ 

দ্রাক্ষান্য-ঘুত ।- _দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, পিগুখেজুর, ভূমি-কুষ্মা্ড, শতমূলী, 
ফল্সাঁফল ও ত্রিফলা--প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা, একত্র পাঁকার্থ জল ১৬ 

ষোলসের, _শেষ /3 চারিসের ; আমলকীরস /৪ চাঁরিসের, ঘ্বৃত /3 চারিসের, 
ইক্ষুরস /3 চাঁরিসের, ছুগ্ধ /3 চারিসের, এবং হ্রীতকার কন্ধ /১ একসের ) 
যথাঁবিধি পাক করিয়া, শীতল হইলে তাহাতে মধু ও চিনি মিলিত /১ একসের 
পরিমাণে মিশ্রিত করিবে । এই ঘ্বত সেবন করিলে, পি্ত-গুল্স এবং সর্বপ্রকার 

পিত্জ রোগ বিনষ্ট হয় । 

 রূসোনাগ্ ঘৃত।- রহ্থনের স্বরস, মহৎ পঞ্চমূলের কথ, স্থুরা, কাজি, 
দধি ও অল্নমূলকের রস, এইসমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকটা /9 চারিসের, ঘ্বৃত /3 

চারিসের, এবং কন্ধার্থ ত্রকটু, দাঁড়িম, মহাদা, যমানী, চই, সৈন্বব-লবণ, থৈকল, 

জীরা ও বনযমানী,-প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট তোলা; যথাবিধি পাক করিবে । 

এই ঘ্বত পান করিলে, গুল, গ্রহণী, অশঃ, শ্বাস, উন্মাদ, ক্ষয়, জর, কাঁস, অপন্মার, 

মন্দাগ্নি, প্লীহা, শূল ও বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । 
ত্রায়মাণাগ্য ঘুত ।__্বত /১ একসের, ক্কাথার্থ বলাডুমুর ৪ চারিপল, 

জল 9০ চলিশ পল,--শেষ ৮ আট পল$ আমলকীর রস /১ একসের, ছুদ্ধ /১ 

একসের, এবং কন্কার্থ--কটুকী, মুতা, বলাডুমুর, ছুরালভা, ভূই-আমলা, ক্ষীর- 

কাকোলী, জীবস্তী, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল,_-প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা 

। পরিমাণে লইয়া» যথানিয়মে পাক করিবে । এই ঘ্বত পান করিলে, পিত্তজ-গুল্স, 

রক্তজ-গুন্, হৃত্রোগ, কামলা, কুষ্ঠ ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। 

নারাচ-ঘৃত।__ত্বত /১ একসের, কন্কার্থ__চিতামূল, ত্রিফলা, দৃ্তীমূল, 
তেউড়ীমূল, কণ্টকারী, সীজের আঠা! ও বিড়ঙ্গ,- প্রত্যেক দ্রব্য* ৎ ছুইতোলা, 
এবং পাকার্থ জল /3 চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে । উষ্ণজল বা জাঙ্গল- 

মাংসের রসসহ ইহা! ২ ছুইতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বাতগুল্ম, উদ্দাবর্ত, শ্রীহা, 
অশ; ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয় । 

ভল্লাতক-ঘ্বৃত ।--ভেলা ছুইপল (১৬ ষোলতোলা ) স্বল্ন-পঞ্চমূল 

( শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, ) মিলিত ১ একপল (৮ আট 
তোল), বিদারীগন্জা। ১ একপল (৮ আটতোলা1), জল ১৬ যোলনের,_-শেষ /৪ 

চারিসের 7 কন্ধার্থ_-পিপুল, শু$, বচ, বিড়ঙ্গ, সৈম্ধব, হিং, যবক্ষার, বিটলবগ, 
18 চি 
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০ 2. 
সি ৫৭০ কবিরাজি-শিক্ষা। তত 

সী পপ পাশপাশি পপি পাশীশি - শী শিস পিস আঃ আট পারার 

শঠী, চিতামূল, যষ্টিমধু ও রান্সা,_-প্রত্যেক দ্রব্য ২ দুইতোলা, দ্বৃত /ও চারিসের 

ও ছুগ্ধ /ও চারিসের ; যথাবিধি পাক করিবে । এই ভল্লাতক ঘ্বৃত সেবন করিলে, 
প্লীহা, পাও, শ্বাস, গ্রহণী, কাস ও গুল্সরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। ইহা কফজ- 
গুল্সের শ্রেষ্ঠ ওষধ। 

পঞ্চপল ঘ্বৃত ।-_দ্বত ৫ পাঁচপল (3০ চল্লিশতোলা ), কন্কার্থ পিপুল ৩ 

তিনতোলা, দাঁড়িমবীজ ২ ছুইপল (১৬ ষোঁলতোল! ), ধ 

২ ছুইতোলা, এবং ছ্প্ধ ২০ কুড়িপল ( ১৬০ 
করিয়া, এই দ্বৃত সেবন করিলে, বাঁতগুল্স, যোনিশূল, অর্শোরৌগ ও বিষম-জবর 
প্রভৃতি নষ্ট হয়। 

ধাত্রী-ষট্পলক ঘ্বৃত।__দ্বত /3 চারিসের, আমলকীর রস ১৬ যোল- 
সের, কন্কার্থ _পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও যবক্ষার, প্রত্যেক ভ্রব্য 
৮ আটতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, যথাবিধি পাক করিয়া, পরিশেষে 

ইহাতে ৩ তিনপোয়া চিনি ও ১ একপোঁয়া সৈন্ধব-লবণ প্রক্ষেপ দিবে। এই 

ঘ্ৃত সকলপ্রকাঁর বাতগুল্মরোগে হিতকর | 

ভার্গী-ষট্পলক ঘ্বত।-_দ্বত /3 চারিসের, কক্থার্থ__পিপুল, পিপুল- 
মূল, চই, শু'ঠ, চিতা ও যবক্ষার প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা করিয়া ৪৮ আট-. 
চলিশতোলা ; দশমূল, এরগমুল ও বামুনহাটার ক্কাথ /৬ ছয়সের ( কাহারও 

মতে কাথ /৮ আটসের, মতান্তরে ক্কাথ ১৬ ষোলসের ), ছুপ্ধ /৪ চারিসের, দরধি 

/৬ণ্ছয়সের ( কাহারও মতে দধি ১৬ ষোলসের, মতীস্তরে দধি /৮ আটসের )) 
যথাবিধি পাক করিবে । এই ষট্টুপলক-স্বত সেবন করিলে, গুল, উদর, অরুচি, 
টা অগ্রিম্বান্দ্য, কাঁস, জর, ক্ষয়, শিরোরোগ ও গ্রহণীবিকার প্রভৃতি রোগ, , 

বং বাতশ্নেম্মজ ও অন্তান্ত রৌগসকলের আশু বিনাশ হয় । 

র 
| 

ক্ষীরষট্পলক ঘ্বৃত। _-দ্বত /২ চারিসের, ছুদ্ধ /ও চারিসের, এবং 
কধার্থ-_পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শু'ঠ ও যবক্ষাঁর, প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক- 
পল (৮আটতোল1) পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে পাক করিবে। এই স্ব 
সেবন করিলে, কফ, গুন, গ্রহণী, কাস, প্লীহা ও পাণু প্রত্থৃতি নানাবিধ ব্যাধি 
বিনষ্ট হয়। 

955 ভি 



ষ্ 
ট222555552525585535255558285845 গড 

হুদ্রোগ। ৫৭১. 

হাদ্রোগ। 

ককুভাদি-চুর্ণ।-_নঙ্ছুনছাল, বচ, পরাগ, বেড়েলা, গোরকষ কুলে, 
হরীতকী, শঠী, কুড়, পিপুল ও শুঠ,_প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত 

করিয়া, ॥০ অর্ধাতোলা মাত্রীয় গব্যঘ্বতের “সহিত সেবন করাইবে। ইহা! সর্ববিধ' 
হদ্রোগ-নাশক । ৃ 

পিপ্লল্যাদি-চুরণ 1 _পিপুল, বড়-এলাচি, বচ, হিং, যবক্ষার, সৈন্বব-লবণ, 

, সচল-লবণ, শুঠ ও ষমানী, এইসকল দ্রব্যের চুর্ণপ্রস্ত করিয়া, টাবাঁনেবুর রস, 
 কাঁজি, কুলখকলায়ের ক্কাথ, দধি, ম্য, আসব, অথবা কোন স্সেহপদার্থের সহিত 

৷ পান করাইবে। এই ওঁষধ দেবনের পুর্বে মদন-ফলাদিদ্বারা রৌগীকে বমন 
৷ করাইয়া, রোগীর দেহ শুদ্ধ করিয়া লইবে। ইহা হৃদ্রোগনাশক। 
| ত্রিরৃতাদি-চুর্ণ ।-_তেউড়ী, শঠী, বেড়েলা, রান্না, শুঠ, হরীতকী, এবং 
৷ কুড়, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ, অথবা গোমুত্রের সহিত ইহাদের ক্কীথ প্রস্তত করিয়! 
ৃ 

| 

চু 

পাঁন করিলে, কফজ-হৃ্রোগ বিনষ্ট হয়। 

| সুক্ষেলাদি-চুর্ণ।__ছোট-এলাইচ ও পিপুলমূলের চুর্ণ সভাগে একত্র 
| মিশ্রিত করিয়া, ঘ্বতের সহিত উপযুক্তমাত্রায় লেহন করিলে, কফজ হ্ৃদ্রোগ ও 
ৰ তাঁহার উপদ্রবসকল আশু প্রশমিত হয় । | 

৷ কল্যাণস্তরন্দর রস ।---রসসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, তাম, স্বর্ণ ও হিচ্ুল_ 
৷ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, একদিন চিতামূলের রঘ্নের সহিত মর্দনপূর্বক ৭ সার্তদিন 
তাহাতে হাতীশু'ড়ার রসের ভাবন! দিবে, এবং ১» একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে । 

৷ উষ্চজল অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, হৃদ্গত সমুদায় ফরৌি, এবং উর- 
ৰ স্তৌয়, বক্ষোবাঁতি, বক্ষোরুধির ফুস্ফুসের বিকৃতি প্রশমিত হয়। 

চিন্তামণি রস ।___পারদ, গন্ধক, অভ্রভম্ম, লৌহ, লবঙ্গ ও শিলাজতু,-_ 
প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, স্বর্ণ ₹ সিকিভাগ, এবং রৌপ্য ১ অর্ধভাগ-৫এইসমন্ত 
দ্রব্যে চিতার রস, ভূঙ্গরাজের রস এবং অর্জুনছালের ক্কাথের ৭ সাতবার করিয়া 

ভাবন! দিয়া, ১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুফ করিবে । গোমুত্রের 
সহিত ইহা সেবন করিলে, যাবতীয় হৃত্রোগ, এবং শ্বাস, কাস ও প্রমেহ 
প্রশমিত হয়। ইহা বল-পুষ্টি-বুর্ঘক। | 
বারের রা রোযা রারারারারর! 5 

ৃ 
| 
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এনা কবিরাজি-শিক্ষা। ২ 
সপ পপ শপিপাপ শী ৮৪ ৯ শশা িিপাপপাপ পিসী শা স্পীপিসপিপিপপা শপ প শ পপ্প্পশপপপ্ | 

হৃদয়ারণ্ব, রস |- পারদ, গঞ্ধক ও.তাঅভম্ম,_ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; 

একত্র ত্রিফলার ক্কাথ এবং কাকমাচীর রসের সহিত এক এক দিন মর্দন করিয়া, 
চণকপরিমিত বরষ্টী' করিবে। অর্জুনছালের রস বা কাথসহ ইহা সেবন করিলে, 
হৃদ্রোগের শাস্তি হয় । ৃ 

ূ বিশ্বেশ্বর-রস |-_ স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক ও বৈক্রাস্তভম্ম, _ 
প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ? এইসমস্ত দ্রব্যে কপ্পুরের জলের ভাবনা দিয়া ১ একরতি 
প্রমাণ বটিকা করিবে । উপযুক্ত অন্থুপানসহ ইহা! সেবন করিলে, হৃদ্রোগ এবং. 

ফুস্ফুস্জাত বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়। 

পথ্চানন-রস 1 পারদ ও গন্ধক, সমভাগে উভয়ের কজ্জলী করিয়া, 

আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধূ ও খেজুরের রসের সহিত এক এক দিবস মর্দন করিবে। 
পরে ২ ছুইরতি মাত্রায় ইহার বটিকা৷ প্রস্তৃত করিয়া, আমলকীর চূর্ণ ও চিনি অন্গ- 
পাঁনের সহিত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। : 

প্রভাকরুবটী |__্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, বংশলোচন ও শিলাজতু__ 

প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া, তাহাতে অঞ্জুন-ছালের ক্কাথের ভাবন! দিবে । 
তৎপরে ইহার ও চারিরতি পরিমাণে বটিক৷ প্রস্তুত করিয়া, ছায়ায় শু্ধ করিবে । 
এই বটা'যথাযোগ্য অন্ুপানের সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার হৃদ্রোগ উপ- 
শমিত হয়। ৃ 

শহ্কর-বটী ।--পারদ্র ও চারিভাগ, গন্ধক ৮ আটভাগ, লৌহ ৩ তিনভাগ 

এবছ সীসা ২ ছুইভাগ, এইসকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে কাঁকমাচী, 

চিতামূল, আদ, জয়ন্তী, বাঁসক, বি ও অর্জুনের স্বরসের যথাক্রমে ভাবনা দিয়া, 

২ ছুইরতি-ঞ্রীজাণ বটিকা করিবে । এই ওষধ ঈষদুষ্-জলের সহিত সেবন 

করিলে, ফুস্ফুসের রোগ, হৃপ্রোগ, এবং অন্ঠান্ত নানাবিধ পীড়ার শাস্তি হয়। 

শবদংঘ্টাদ্-ঘৃত ।-_ত্বত /3 চারিসের, কাথার্থ--গোক্ষুর, বেণার মূল, 

মপ্রিষ্ঠা, বেড়েলা, গাস্তারীছাল, গন্ধতৃণ, কুশমূল, চাকুলে, পলাশমূল, খষভক ও 
শাঁলপাণী,_-প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, পাকার্থ জল ১৬ যোলসের,--শেষ /3 চারি 

সের; হুদ্ধ ১৬ ষোলসের ; এবং কন্ধার্থ_-আলকুশীবীজ, খষভক, মেদ, জীবস্তী, 

ভীবক, শতমূলী, খদ্ধি, ্রাক্ষা, চিনি, মুগ্ডিরী ও মুণাঁল, মিলিত ১ একসের ; 
যথাবিধি ্ষীক করিবে । ॥০ অর্দতোলা পরিমাণে এই দ্বৃত উষ্ণ ছুদ্ধসহ সেবন 

০ 



৬ _ র্যা 
ুত্রকৃচ্ছ, ও মুত্রাধাত। . ' ৫৭৩ ৭ 
মস পাপ পাস পা 

করিলে, যাবতীয় হৃত্রোগ, উরঃক্ষত, ক্ষয়, ক্ষীণ কাস, শ্বাস, প্রমেহ ও মৃত্রকচ্ছ 
প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। 

অর্জঞ,ন-স্ৃত।-_দ্বত/3 চারিসের, ক্বথার্থ অর্জুন /৮ আটসের, 
জল ৬৪ চৌধাঁটসের,_শেষ ১৬ যৌলসের, এবং কন্ার্থ_অর্ছুনছাল /১ একসের, 
যথানিয়মে পাক করিয়া, সর্ধববিধ হৃদ্রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা হৃত্রোগের 
প্রসিদ্ধ ওষধ | 

বল্লভক-ঘত ।__ত্বত /3 চারিসের, কনকার্থ_ হ্রীতকী ৫০ পঞ্চাশটী, 

সচল-লবণ ২০ পল, এবং পীঁকার্থ জল ১৬ যোঁলসের, যথাবিধি পাক করিয়া, 
উপযুক্তমাত্রায় এই ঘ্বত সেবন করিলে, হ্ৃত্রোগ, শ্বাস, শৃল, উদর ও বায়ুরোগ 
বিন হয়। 

বলাগ্ভ-ঘুত।-_ত্বত 3 চারিসের, ক্বাথার্থ_বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকু'লে 
ও অর্জুনছাল-_সমুদায়ে. মিলিত /৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬3 চৌষটিসের,_ 
শেষ ১৬ যোলসের, এবং কক্কার্থ যষ্টিমধু /১ একসের; যথাবিধুননে পাঁক করিয়া, 
এই ঘ্বত সেবন করিলে, হৃদ্রোগ, শূল, উরঃক্ষত ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি অনেক- 
প্রকার রোগের উপশম হইয়া থাকে । 

আস উস শপ 

মুত্ররুচ্ছ, ও মৃত্রীঘাত। 

এলাদিপাচন 1_এলাচ, পিপুল, যষ্টিষধু, পাথরকুচা, কা, গোক্ষুর, [ 
বাসক ও এরগুমূল, ইহাদের কাথে শিলাজতু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, তাহ! পাঁন 
করিলে, মৃত্রাধাত ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়। 

ধাত্র্যা্দিপাঁচন ।-__মামলকী, দ্রাক্ষা, ভূমিকুত্াণড, বষ্টিমধু ও গোক্ষুর, 
ইহাদের ক্কাথ শীতল হইলে, তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া, মুত্রকৃচ্ছাঁদি রোগে 
সেবন করাইবে। ৰ 

বৃহৎ ধাত্র্যাদি।__-আমলকী, ভ্রাক্ষা, বষ্টিমধুং ভূমিকুম্া্, গোক্ষুর, 
রুশমূল, কৃষ্ণ-ইক্ষুমূল ও হরীতকী ইহাদের কাথেও নীর্চিরী বিন 
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চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে ইহারা ত্রচ্ছ, : এবং তজ্জনিত দাহ ও 
যন্ত্রণা নিবারিত হয় । 

.;  শতীাবর্ধযা্দি ।__শতমূলী, কাশমূল, কুশমূল, কণ্টকারী, ভূমিকুম্মা, 

শালিধান্তের মূল, কৃষ্ণ-ইক্ষুর মূল ও কেশুর-মূল, ইহাদের ক্কাথ প্রস্তত করিয়া, 

শীতল অবস্থায় মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা | 
পৈত্তিক মৃত্রকচ্ছ, রোগের উপশম হয় । 

পঞ্চতৃণমূল __কুশ, কাশ, শর, উলু ও কৃষ্ণ-ইক্ষুর মূল, এই তৃণ- 
পঞ্চমূলের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে, পিত্জনিত মৃত্রকচ্ছের উপশম ; 

হয়) ইহা বস্তিশৌধনকারক। এই পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান 

সত মূত্রপথে শোণিতত্রাব নিবারিত হয় । 

” মুত্রকুচ্ছহর 1 ভূইকুমড়া, গোক্ষুর, যষ্টিমধু ও নাগেশ্বর, প্রত্যেক 

দ্রব্য ও চারিমাষা, পাকার্থ জল 418 অর্ধসের,_শেষ //০ অর্ধপোয়া ; তাহাতে | 
ও চারিমাষা পরিমাণে মধু প্রক্ষেপ দিয়া, সেই ক্কাথের সহিত রসসিন্টুর সেবন 
করিলে, সপ্তাহমধ্যে পিত্ুজনিত মৃত্রকুচ্ছ-রোগ বিনষ্ট হয়। 

// খুন্রকৃচ্ছস্তক রস।- পারদ, গন্ধক ও যবক্ষার, _এই পমুদায় ও দ্রব্য 

সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও ঘোলের সহিত স্বেবন করিলে, সকল- 
প্রকার মূত্রকচ্ছ, প্রশমিত হয়। 

* দ্বিতীয় মুত্রকৃচ্ছাস্তক রস।__পারদ, গন্ধক,' স্বর্ণ ও কৈক্ান্তভ্ম, ূ 
সমুদ্তার সমভাগ, চাঞ্জালী ও চোর নামক গন্ধদ্রব্যের কাথের সহিত ছুই প্রহরকাল | 

মর্দন করিয়া, গোলক প্রস্তুত করিবে ; এবং শুষ্ক হইলে, তাহা বিলঘ্বুটের আগুনে 

| মহাপুটে 157 কুরিবে | মাষকলায়ের ন্যায় পরিমাণে এই ওঁষধ মধুর সহিত | 

লেহন করিলে, মৃত্ররুচ্ছ, প্রশমিত হয়। 

ৃ 
| 
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ব্রিনেত্রাখ্য রস ।- _বঙ্গভন্ম, পারদ ও গন্বক্রু, এইসমুদ্ায় দ্রব্য সম- 
ভাগে লইয়া, দুর্বা, যষ্টিমধু, গোক্ষুর ও শিমূলমূলের রসের সহিত 'এক এক 
দিবস লৌহপাত্রে মর্দন করিবে । পরে এই ওষধ মুষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া, ভূধর- 
বন্ে' পাক করিতে হইবে। পাকশেষে শীতল হইলে তুলিয়া লইয়া, তাহাতে 
ূর্কোজ দুর্বা, যষটিমধুং পোঞ্গুর ও শিমুলের কাথের ভাবী দিয়া, ৩ তিনরতি- 
পরিমাণে স্কটিকা গ্রস্তত করিবে । এই/ওষধ সেবনের পরে, দুরববা, যষ্টিমধু, ূ 

! | 1 টা, 
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রি খুত্রকৃচ্, ও যুঝ্সাঘাত। ৫৭৫ তু 

০ পাশা শিপ শাশািপ 7 শীশীশিিস্পাশি শিশি শিপ শী কাশী শা পাশ শীট ৯ শী শি পপিসপপীপপপপিশ প্র শপ িপপিপ্পীপস্স ৭৯ সী 

ও শিমুলের কাথ এবং কাথের সমান হুগ্ধের পায়স প্রস্তত করিয়া, রোগীকে সেবন 
করাইবে, এবং প্রাতঃকালে শীতলজল পান করিতে দিবে । ইহাদ্বারা' ত্রকৃদ্ছরোগ 
বিনষ্ট হইয়৷ থাকে । 

তারকেশ্বর |___পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অনভ্রভম্ম, ছুরালভা, যবক্ষার, 
গোক্ষুরবীজ ও হরীতকী, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে ছাচিকুমড়ার 
জল, তৃণপঞ্চমূলের ক্কাথ ও গোক্ষুররসের এক একবার ভাবন! দিয়া, 'একরতি- 

প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। মধু এবং /* একআনা পরিমিত যক্তডুমুরের 

বীজচুর্ণের সহিত এই গুঁষধধ সেবন করিলে, মৃত্রকৃদ্ছ নিবারিত হয় । ইহা! সেবন- 
কালে ছাগছুদ্ধ, চিনি ও ইক্ষুরস পথ্য দিবে । 

বরুণাদ্য-লৌহ ।___বরুণের ছাল ১৬ ষোলতোলা, আমলকী ১৬ যোল- 
তোলা, ধাইফুল ৮ আটতোলা, হরীতকী ও চারিতোলা, চাকুলে ২ ছুইতোলাঁ, 
লৌহভন্ম ২ ছুইতোলা ও অব্রভম্ম ২ ছুইতোবা, একত্র মিশ্রিত করিয়া, /* এক 
আনা পরিমাণে উপযুক্ত অন্ুপানসহ প্রয়োগ করিবে । ইহ! মুত্রদোষনিবারক, 
অশ্মরী ও প্রমেহ রোগের উপশমকাঁরক, বলবর্ধক এবং পুষ্টিজনক | 
ূ কুশাবলেহ ।-__কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণ ইক্ষু ও থাগড়া, ইহাদের প্রত্যে- 
| কের মূল ১০ দশপন্টু একত্র পাকার্থ জল ৬3 চৌষট্রিসের--শেব /৮ আটসের, 

| এই ক্কাথের সহিত /২ ছুইসের চিনি মিশ্রিত করিয়। পুনব্বার তাহ! পাক করিবে, 

৷ এবং লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া, তাহার সহিত ষ্টিমধু, ক্াকুড়-বীজ, কুমড়া- 
র বীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দারুচিনি, *্এলাইচ, নাগেশ্বয়, 
। বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্ক,-প্রত্যেক দ্রব্যের ২ ছুইতোলা পরিমিত চূর্ণ 
ূ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। ১ একতোলা৷ মাত্রায়, জলের সহিত এই ওঁষধ 

৷ দেবন করিলে, সর্ববিধ মৃত্ররুদ্থ, যুত্রাঘাত, অশ্মরী ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ 
৷ নিবারিত হয়। 
ৃ স্থকুমার-কুমারক ঘৃত 1 _শ্বেতপুনর্নবা ১২॥* সাড়েবারসের, এবং 

৷ দশমূল, শতমূলী, বেড়েলা, অঙবগন্ধা, তৃণপঞ্চমূল,”গোক্ষুর, শালপানী, গৌরক্ষ- 
৷ চাকুলে, গুলঞ্চ ও শ্বেতবেড়েলা -২প্রতোক দ্রব্য ১০ দশপল, একত্র ২ সুইপ্রোণ 

( অর্থাৎ ১২৮ একশত জাটাইণ দের জলে পিদ্ধ করিষ্জা৮৩২ বত্রিশসের অবশিষ্ঠ 

। রাখিবে। পরে &ঁ ক্কাথ ৩২ বত্রিশসের, গুড় ৩* ব্রিশপল (৩৪০ তিরীসের তিন 

ফট 
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পোয়া ),এরও-তৈল /3 চারিসের, এবং.কন্ধার্থ-_যষ্টিমধু,আদা, দ্রাক্ষা, সৈন্ধবলবণ 

ও পিপুল,-_ প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ বোলতোলা, এবং /০ অর্ধসের যমানীর সহিত 

/৮ আটসের ঘ্বৃত থাবিধানে পাক করিয়া, আহারের অব্যবহিত পূর্বের 1০ অর্দধ- 

তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে । ইহা সেবন করিলে, মৃত্ররুচ্ছ, মুত্রাঘাত, কণি্তস্ত, 
কোষ্ঠকাঠিন্য, গুল, বাু, রক্তদুষ্টিজমিত পীড়া, এবং লিঙ্গে ও যোনিদেশে বদন! 
প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহাদ্বারা বলবৃদ্ধি ও শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে । 

ভ্রিকণ্টকাদ্য ঘুত।-__দ্বত /3 চারিসের, ক্কাথার্থ গোক্ষুর /২ ছুইসের, 

এরগুমূল ২ ছুইসের, এবং তৃণপঞ্চমূল-_মিলিত /২ ছুইসের, পৃথক্ পৃথক্ 
১৬ যৌলসের জলে পাঁক করিয়া, /3 চারিসের করিয়া অবশেষ রাখিবে। পরে | 

শতমূলীর রস /3 চারিসের, কুম্মাগুরস /২ চাঁরিসের ও ইক্ষুরস /3 চাঁরিসের; 
যথানিয়মে এক একবার পাঁক করিবে । পাঁক শেষ হইলে, উষ্ণ-অবস্থায় কিয়া, | 

1 তাহার সহিত /২ ছুইসের গুড় মিশ্রিত করিবে । উষ্ণছুদ্ধহ ১ একতোলা মাত্রায় | 

ইহা সেবন করিলে, মৃত্রকুচ্ছ,, মৃত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

চিত্রকাগ্ঠ ঘ্ৃত।__ত্বত ১৬ ষোলসের, ছুপ্ধ ৬৪ চৌষট্টিসের, . জল 
৬৪ চৌষক্টিসের, এবং ক্ধার্থ__চিতার মূল, অনস্তমূল, বেড়েলা, তগরপাছুকা, 
দ্রাক্ষা, ' রাখালশসা», পিপুল, চিত্রফলা ( গোরক্ষচাকুল্ধ্বশেষ ), যষ্টিমধু ও | 

আমলকী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোল! পরিমাণে লইয়া, যথাবিধানে পাঁক করিবে । 

শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে, এবং তাহার সহিত /২ ছুইসের চিনি ও /২ ছুইসের ! 
বংশলোচন মিশ্রিত করিবে। এই দ্বত।॥০ অঞ্ধতোল৷ মাত্রায় সেবন করিলে, 

সর্বপ্রকার মৃত্রদোষ ও রজোদোষ নিবারিত হইয়া, শুক্র ও আমুঃ বর্ধিত হয়। 
ধান্য-গোক্ষুরক ঘৃত ।-দ্বত 43 চারিসের, ক্কাথার্থ ধনে ও গোক্ষুর ৃ 

_-মিলিত /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌধষট্িসের, _ শেষ ১৬ বোলনের, এবং কন্ধার্থ-__ 
ধনে ও গোক্ষুর মিলিত /১ একসের পরিমাণে লই, ঘথাবিধি পাক করিবে । 
মূত্রাঘাত মূত্রদৌষ পীড়ায় ইহা উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে । ূ 

বিদারী-ঘুত ।-_কাথার্থ__ভূমিকুম্মা্ড, বাসক, যুঁইফুল, টাঁবাদেবু; গন্ধ- 

ভূণ, পাথরকুচী, লতাকস্তরী, আকন্দ, অপামার্গ, চিতামূল, শ্বেতপুনর্নবা,বচ, রাক্ষা, 
বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে,*কেণুর, মৃণাল, পানিফল, 'ভূ'ইআমলা, শালপাণী, 

চাকুলে, কৃঁহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এবং শর, ইক্ষু, দর্ভ, কুশ ও কাশের মূল, ] 

৮০০০৪ 
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প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইপল পরিমীণে লইয়া, একত্র ৬৪ চৌষটিসের জলে সিদ্ধ 
করিয়া, ১৬ ষোলসের অবশিষ্ট রাখিবে। এই ক্কাথ এবং শতমুলীর রস /৪ চারি 
সের, আমলকীর রস 93 চারিসের, ছুপ্ধ /৮ আটসের, কন্কার্থ চিনি ৬ ছয়পল, 

এবং যষ্টিমধু পিপুল, দ্রাক্ষা, গান্তারী-ফল, ফল্সাফল, এলাইচ, ছুরালভা, রেণুকা, 

কুষ্কুম, নাগেশ্বর ও জীবনীয় অষ্টবর্গ প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা, এইসকল 
দ্রব্যের সহিত 99 চারিসের স্ঘত ষথাবিধি পাক করিয়া, মৃত্রাঘাত, মূত্রকদ্ছু, 
অশ্মরী, হৃত্রোগ, শুক্রদোষ, রজোদোৌষ, যোঁনিদৌষ, ক্ষয়, শ্বাস, কাঁস, রক্তপিত্ব, 

উন্মাদ, অপন্মার, স্বরভঙ্গ ও শিরোরোগ প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে। ইহা 
৷ বল, বণ, শুক্র, রতিশক্তি ও স্বৃতিশক্তির বৃদ্ধিকারক | 

ভদ্রোবহ ঘৃত।-_-আকনাদি, পারুলছাঁল, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা, 
ৰ ভূমিকুম্মাণ্ড, কাশমূল, কুশমূল, ইক্ষমূল, গোক্ষুর, পাঁথরকুচা, বরাহীকন্দ, শালি- 

ধাঁন্যের মূল, শরমূল, ভেলার মুটা ও শিরীষমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমুদায়ে 
/৮ আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষটিসের, শেষ ১৬ ষোলসের | কন্কার্থ শৈলজ, 
যষ্টিমধু, নীলোৎপল, কাঁকোলী, শশার বীজ, কুম্মাণ্ড ও কাকুড়-বীজ, এইসমস্ত 
দ্রব্য মিলিত /১ একসের, ঘ্বত /3 চারিসের ; যথাবিধানে পাঁক কবিবে। এই 
দ্বত সেবন করিলে, উষ্ণবাত নিবারিত হইয়া থাকে । 

শিলোত্তিদাদি-তৈল।___তিলতৈল 45 চারিসের, পুন্নবা ও শত- 
| মূলীর রস ১৬ ষোলসের, এবং কন্কার্থ__পাথরকুচা, এরগুমুল ও শালপাণী,_ 
[ মিলিত /১ একসের, ষথাবিধি পাক করিয়া, /* অর্থতোলা মাত্রায় ইহা উষ্ণ- 
৷ ছুদ্ধের সহিত পাঁন করিলে, মৃত্রক্ভাদি পীড়া প্রশমিত হয় । 

উশীরাদ্য-তৈল |-___তিলতৈল /3 চারিসের, ক্কাথার্থ পত্র, ফল ও মূল- 

সহ গোক্ষুর ১২০ সাড়ে বারসের, পাঁকার্থ জল ৬3 চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোল- 

সের; বেণামূল ১২০ সাড়েবার্ সের, জল ৬3 চৌধট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; তত্র 
৷ € ঘোল ) /3 চারিসের, ক্ধার্থ__বেণীমূল, তগরপাহুকা, কুড়, যষ্টিমধু, রক্জচন্দন, 
( বহেড়া, হরীতকী, কণ্টকারী, পদ্মকাষ্ঠ, নীলপ্ দী, অনস্তমূল, বেড়েলা, অঙ্বগন্ধা, 
৷ দ্শমূল, শতমূলী, তূমিকুম্মীড, কাকোলী, গুলধ, গোরক্ষ-চাকুলে, গোক্ষুর, গুল্ফা, 
স্বেতবেড়েলা ও মৌরী, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই তোলা, বথাবিধানে পাক করিয়া, 
মূত্রকৃদ্ছীদি রোগে প্রয্নোগ করিবে । ইহা বাঁত-পিত্তনাশক এবং শুক্রবর্ধক। |. 

টিটি রিররাডিরারা রারার যারা ররর রারিরাতারা ০ 
( ৩৭ ) ৃ্ 
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শর" 

অশ্মরী। 

শুগ্যাদি কাথ ।- শু, গণিয়ারী, পাঁথরকুচা, সজিনাছাল, বরুণছাল, 
। গোক্ষুর, হরীতকী, সোন্দালফল, ইহাদের ক্কাঁথে হিং, যবক্ষার ও সৈন্ধব লবণ 
| প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী ও মুত্রকচ্ছ, প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা! 

| পাচক, অগ্নিদীপক, এবং কটি, উরু, গুহাদ্বার ও লিঙ্গগত বায়ুর উপশমকারক। 
| বৃহৎ বরুণাদি ।___বরুণছাল, শুঠ, গোক্ষুরবীজ, তালমূলী, কুলখ- 
ৃ কলাই ও তৃণপঞ্চমূল ইহাদের ক্কাথে |০ চারি আন! চিনি এবং 1০ চাঁরি আনা 

৷ ষবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী, মৃত্রকুচ্ছ,, লিঙ্গশূল ও বস্তিশ্ল 

ৰ নিবারিত হয় । 

| এলাদি ।-_-এলাইচ, পিপুল, যষ্টিমধুঃ পাথরকুচা, ;রেণুকা, গোক্ষুর, 

' বাসক ও এরগুমুল, ইহাদের কাথে তিন কিংবা চারি মাষ! শিলাজতু প্রক্ষেপ 
' দিয়া পান করিলে, শর্করা, অশ্মরী ও মূত্রকচ্ছ, রোগ বিনষ্ট হয়। 

| ; উধকাদিগণ ।-_ ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধব, হিং, হীরাকসদ্বয় ( ধাতু-কাসীস 
৷ ও পুষ্প-কাসীদ ), গুগগুলু, শিলাজতু ও তু'তে, এইসকল দ্রব্যকে উষকাদিগণ 
ৰ কহে। ইহা কফনাঁশক, মেদোবিশোধক, এবং অশ্মরী, শর্করা, মুত্রশুল ও 

৷ কফগুলনাশক | 

পাঁষাণবজু রস ।- _শ্বেতপুনর্নবার রসের সহিত ১ একভাগ পারদ ও 

২ ছুইভাগ গন্ধক একদিন মর্দন করিয়া, ভূধরযন্ত্রে তাহা পাক করিবে । পাঁক- 

শেষে বাহির করিয়া, গুড়ের সহিত মর্দনপুর্বক ২ ছুইরতি পরিমাণে তাহার বটিকা 
র করিবে । ইহা রাখালশশার মূলের কাঁথ অথব! বুলখকলাইয়ের কাথ অন্থপান- 
| সহ, অশ্মরী ও বস্তিশূল রোগে প্রয়োগ করিবে । 

ভ্রিবিক্রম রস ।___শোধিত তার ও ছাগছুদ্ধ একত্র সমভাগে পাক 
। করিবে) এবং ছুদ্ধ নিঃশেষ হইলে, তাঁহার সহিত তাণ্ত্রের মপরিমিত পারদ ও 
ৰ গরস্ধকের কজ্জলী করিল্বা মিশ্রিত করিবে, পরে নিসিন্দাপত্রের রসের সহিত 
ৰ তাহা 'একদিন মর্দন করিয়া গোলক 'করিবে, এবং এক প্রহরকাল বালুকাযন্ত্ে 

" দুউিরিটিরিনিটিরিতিরিিডিউিসিট সি উটারিডি রে. 

ৃ 



িগগল্রাল্গাগি ৮ 
৫৭৯১: মি 

ডি পাপাপিপপপতা পপ আপস, এ পপর পিসী ও পীপাপাশাপ শপ শশা শাটল শশিশিশীগটি ৮ শশীিশ ৯৯০টি শী শিস টি, সপ্ত লাল 

পাক করিবে। ২ ছুই রতি মাত্রায় ইহা টাবানেবুর মূলের রস ও ও ানিের 
সহ সেবন করিলে, অশ্মরী ও শর্করা" রোগ নিবারিত হয় । 

পাঁষাণ-ভিন্ন ।-__পারদ ১ এক পল .ও শিলাজতু ১ এক পল, একত্র 
যথাক্রমে শ্বেতপুনর্নবা, বাঁসক ও শ্বেত-অপরাজিতার রসের সহিত এক একদিন 

মর্দন করিবে, এবং শু হইলে, একটি ভাঁগমধ্যে রাখিয়। মুখ বন্ধ করিয়া! দিবে । 

তৎপরে একটি হঁড়ীতে জল দিয়া, সেই হাঁড়ীর মধ্যে ভাওটা ঝুলাইয়৷ অগ্নিজাল 
দিতে হইবে, অর্থাৎ দৌলাযন্ত্ে পাক করিবে । পাঁকশেষে বাহির করিক্া» ২ ছুই 

রতি পরিমাঁণে সেই ওুঁষধ সেবন করাইবে, এবং ভূ'ই-আমলার ফল ও রাঁখাল- 
শশার মূল-_ছৃপ্ধের সহিত বাঁটিয়া__তাহা, অথবা! কুলথকলাইয়ের কাথ, তৎপরে 
অন্ুপান করিবে । 

পাঁষাণাগ্-স্বৃত ।- _পাথরকুচা, আকন্দ, রক্ত-আপাঙ্গ, অক্পোট; শতমূলী 

গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কপোতবক্ত,, ( শিরীষের ন্তায় ক্ষুদ্রপত্র-বিশিষ্ট বুক্ষ- 

বিশেষ ), নীলব্বীটা, কাঞ্চন, বেণাঁর মূল, গুলঞ্চ, পরগাছা, শ্তোণাক, বরুণ, 

সেগুণ-ফল, যব, কুলখখকলায়, কুল ও নির্মলীফল, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ ও 
উষকাঁদিগণের কক্ষের, সহিত যথানিয়মে ত্বৃত পাঁক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন 

করিলে, বাতজ-অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয় | 

কুশাদ্ ঘৃত ।___কুশ, কাশ, শর, গুলঞ্চ, ইকড়, ইক্ষুমূল, পাঁথরকুচা, 
উলুমূল, ভূমিকুম্মাও, বারাহীকন্দ, শালিধান্তের মূল, গোক্ষুর, শোণা, পারুল, 

আকনাদি, শালিঞ্চ, পীতর্বাটা, রক্ত-পুনর্নবা, শ্বেত-পুনর্নবা ও শিরীষ, এই সকল 
দ্রব্যের কাথ, এবং শিলাজতু, যষ্টিমধু, পদ্মবীজ, শশাবীজ ও কীকুড়বীজ, 

ইহাদের কন্কের সহিত যথাবিধানে ঘ্বত পাঁক করিয়া» সেবন করিলে, পিত্বজনিত 
অশ্মরী বিনষ্ট হইয়া থাকে | 

কুলগথাগ্য ঘ্ৃত।-_ত্বত /$ চারিসের, ক্কাথার্থ বরুণমূলের ছাল /৮ 
আটসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষটিসের,__শেষ ১৬ যোলসের, এবং কন্তার্থ কুল 
কলাই, দৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, শিউলিছোপ, যবক্ষার, কুম্মাগুবীজ ও গোক্ষুর 
প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাঁক করিবে। ১'একতোলা 
মাত্রায় এই দ্বৃত ছুগ্ধসহ সৈবন করিলে, সর্বপ্রকার অশ্মরী, মত্রকৃচ্ছ, ও ুত্বাধাত 
পীড়া প্রশমিত হয় । | 
টেক পবা 
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বরুণঘ্বত ।-_ত্বত 5 চারিসের, ক্কাথার্থ কুটিত বরুণছাল ১২॥৭ সাঁড়ে- 
বারসের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌধট্টিসের_-শেষ ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ বরুণ- 

মূলের ছাল, কদলীমূল, বেলছাল, ভৃণপঞ্চমূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, কীকুড়বীজ, 
বাশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশের ক্ষার ও যু'ইমুল,_প্রত্যেক দ্রব্য ২ 
ছুইতোলা! পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে । উপযুক্ত মাত্রায় এই দ্বত 
প্রয়োগ করিলে, অশ্মরী, শর্করা ও মৃত্রকচ্ছঁদি পীড়া নিবারিত হয়। স্বৃত জীর্ণ 
হওয়ার পরে গুড়মিশ্রিত দধির মাত পান করিয়া, তৎপরে আহারাঁদি করিবে। 

বরুণাগ্-তৈল |-__বকণের ছাল, পত্র, পুষ্প ও মূলের কাথ, এবং 
গোক্ষুরের ক্কাথ, এই ছুইটা ক্কাথের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, বস্তিদেশে 
ও ক্ষতস্থানে মর্দন করিলে অথবা পিচকারী দ্বার! লিঙ্গনালে প্রয়োগ করিলে 

অশ্মরী, শর্কর! ও মৃত্রকৃচ্ছের উপশম হয় । 
বীরতরাগ্য-তৈল |- ব্রন অর্থাৎ কুঁচকী ক্োগের চিকিৎসায় যে 

সৈন্ধবাদি-তৈলের প্রস্তত-প্রণালী লিখিত হইয়াছে, সেই তৈল পুনর্ববার নিম্নলিখিত 
ক্কাথাদির সহিত পাক করিবে ; অর্থাৎ_তাহা দ্বিগুণ ছুগ্ধ ও চতুপ্তণ বা দ্বিগুণ 
বীরতরাদির'কাথ এবং পৃর্লোক্ত কন্ক অর্থাৎ সৈন্ধবাদি-তৈল পাক করিতে যে- 
সকল কন্ক দেওয়া হইয়াছিল, সেই সমস্ত কঙ্কসহ আবার পাক করিতে হইবে 
অশ্মরী বিনাশের জন্য ইহা অতি উৎকৃষ্ট তৈল। ইহা মৃত্রাধাত ও মৃত্ররুচ্ছ, প্রভৃতি 
রোগেও ব্যবস্থেয় | 

টি 

প্রমেহ। 

 এলাদি-্ণ - _-বড়-এলাইচ, শিলাজতু, পিপুল ও. পাথরকুচা, ইহাদের 
র সমপরিমিত চুর্ণ ॥০ অর্থতোল! মাত্রায় আতপচাউলধোয়! জলের সহিত সেবন 

করিলে, প্রমেহের.আশু উপশম হইয়া থাকে । 

-ত্রিফলা-ুর্ণ 1 একটা হরীতকী, ছুইটা বহেড়া, ও চারিটা আমলকী, 
রাজা রীজ: ফেলিয়া" একত্র চূর্ণ করিয়া! লইলে, জরিফলাুর্ণপ্রস্থত হয়। ইহা 
রি ও মধুসং ংযোগে সেবন করিলে, প্রমেহ ও নেত্ররোগের শাস্তি, হয় । 
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 কর্কটা-বীজাদি- র্ | কাকুড়ের বীজ, দৈদ্ধর-লবণ ও ব্রিফলা, এই- 
সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া, উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, মেহরোগের 
মুত্ররোধ নিবারিত হয়। 

ন্যপ্সোধাদি-চুর্ণ ।_বট, যক্তডুমুর, অশ্বখ, শোণা, সোন্াল, অসন 
(পীতশাল ), আমের আটা, জামের অঁটী, কয়েৎবেল, পিয়াল, অর্জুন, ধাওয়া, 
মৌলসার, যষ্টিমধু, লোৌধ, বরুণছাল, পালিধা-মান্দার, পটোলপত্র, মেষশূঙ্গী, দস্তী, 
চিতা, অড়হর, করঞ্জফল, ত্রিফলা, কুড়চী ও ভেলারমুটা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে 

গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সুক্চূ্ণপ্রস্তত করিবে । ইহার নাম স্তগ্রোধাঁদি চূর্ণ 
ইহা! মধুর সহিত লেহন করিয়া, ত্রিফলার কাথ ব৷ ত্রিফলা-ভিজান জল অন্ুপাঁন 

করিলে, বিংশতিপ্রকার মেহ ও সকলপ্রকার মুত্রকচ্ছ, নিবারিত হয়, এবং 
শরীরে পিড়কা জন্মে না । 

চন্দনাদি-চুর্ণ।-__হবেতচ্দন, শিমূলফুল, দারুচিনি, তেজপত্র, রী 
মৃতা, বেণার মূল, সু আমলকী, সোণামুখী, হবিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনস্তমূল, 
শ্তামীলতা, বংশলোচন, বামুনহাটা, দেবদারু ও হরীতকী,_-প্রত্যেক দ্রব্য 
সমভাগ, এবং এই সকলের দ্বিগুণ লৌহ, একত্র মর্দন করিয়া লইবে। ইহা 
১ একমাষা পরিমাণে সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহরোগ, এবং শ্বাস, কাস, 

জীর্ণজর ও কামলা প্রভৃতি নানা প্রকার রোগের শাস্তি হয়। 
মাক্ষিকাদি-চুর্ণ ।_ স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ, গন্ধক, খর্পরভন্ম, গিরিমাটা, 

শিলাজতু, অভ্র, লৌহ, শিমুলফুল, শিমুলছাল, ভূমিকুম্মাও ও গোক্ষুরবীজ, এই- 
সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দন করিবে । ইহা ১ একমাষা- পরিমাণে 
সেবন করিলে, শুক্রমেহের নিবৃত্তি হ্য়। 

মেহ্কুলাস্তক-রস ।-_বঙ্গ, অত্র, পারদ, পরন্ধক, চিরাতা, পিপুলমূল, 

ত্রিকটু, ভ্রিফলা, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিডৃঙ্গ, মুতা, বেলশু'ঃ, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িম- 

বীজ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোঁল৷ এবং শিলাজতু ৮ আঁউতোলা, একত্র বন- 

কীকুড়ের রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছুইর্তি পরিমাঁপে বটিকা করিবে। 

ছাগছুদ্ধ, আমল্কীর রস ও কুলথ-কলাইয়ের কাথ প্রতৃতি. অন্কুপাঁনের সহিত 

ইহা সেবন করিলে, প্রমেহ, ঘুত্ররুচ্ছ, মৃত্রাধাত, অশ্মরী, পাও, কামলা, হলীম্ক 
॥ ও অরুচি প্রভৃতি প্রশমিত হয় |. | টু 

০ 



৫৮২, কবিরাজি-শিক্ষা। ৭ 
. মেহাস্তক-রস | পারদ, গন্ধক, 'লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ ও অভ্রভম্ম,_- 

প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনভাগ, স্বর্ণ $ অর্ধভাঁগ, এবং এই সমুদায়ের সমন তালমূলী- 

চূর্ণ, একত্র জলের সহিত মর্দন করিয়া ২ হুইরতি পরিমাণে বটিক৷ প্রস্তত করিবে । | 
ইহা সেবন করিলে, বাতজ ও পিত্তজ মেহ এবং অন্তান্য নানাবিধ রোগ বিনষ্ট | 
হয়। ইহাদ্বার৷ কাস্তি, পুষ্টি এবং রতিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাঁকে। 

পঞ্চানন-রস |-_ পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অত্র--প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক 
তোলা ও বঙ্গ ৮ আট তোলা একত্র করিয়া» মধুর সহিত একদিন মর্দন পূর্বক | 
একরতি পরিমাণে বটা প্রস্তুত করিবে । ইহা দেবন করিয়! শীতল-জল অনুপান 
করিলে, প্রমেহ, মৃত্রাঘাত, অশ্মরী ও উগ্র মৃত্ররুচ্ছ, রোগ বিনষ্ট হয়। 

সোমেশ্বর-রস | _শীলমূলের ছাল, অজ্জুনমূলের ছাল, লোধ-কাষ্ঠ, 
কদস্বমূলের ছাল, অগুরু, রক্তচন্দন, গণিয়ারীমূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, | 
আমলকী, দাড়িমবীজ, গোক্ষুরবীজ, জামের মূলের ছাল ও বেণাঁর মূল, প্রত্যেক 

দ্রব্য ও চারিতোলা ; পারদ, গম্ধক, ধনে, মুতা, এলাচ, তেজপত্র, পন্মকাষ্ঠ, 

লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগার খই ও জীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ 
অর্থতোলা, এবং গুগ গুলু ও চারিতোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ঘ্বতের সহিত মর্দন 
করিয়া, ১৬ ষোলরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তত করিবে । অন্ুপাঁন-_ছাগছুগ্ধ, 

নারিকেল-জল, শীতবীর্ধ্য পাঁক-তৈল, এবং ষবের যুষ প্রভৃতি । ইহা সেবন 

করিলে, বাতজ মেহ, নানাবিধ উপ্রবযুক্ত বহুদিনের মুত্রাঘাত, মৃত্রকৃচ্ছু, কামলা, 
হলীমক, ভগন্দর, উপদংশ, বিবিধ প্রমেহ-পিড়কা ও সোমরোগ প্রভৃতি 

বহুবিধ পীড়া বিনষ্ট হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নি প্রভৃতি বর্ধিত হয়। 

যোগীশ্বর-রস ।-___ রসসিন্দুর, অভ্র ও বঙ্গতন্ম,_-প্রত্যেক দ্রব্য সমাঁন- 
ভাগ. এবং মহামিম্বের বীজ-চূর্ণ ৩ তিনভাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ১ এক " 

মাষা পরিমাণে মধুসহ সেবন করাইবে। এই 'গষধ সেবনের পরে হরিভ্্রীচুর্ণ ও 
মধু-_মিলিত ৩ তিনতোল! পরিমাণে লেহন করিতে দিবে । নটি বদি 
অসাধ্য মেহরোগও বিন হয় । 

সোমনাথ-রস-।-_-পালিধার রসে শোষিত ভি পারদ ২ ই 
€তাল! ' এবং ইন্দুরকাণী-পাতার রসে .৫শাঁধিত গঁ্ধক ২ ছুইতোলার কজ্জলী 
করিয়া, তাহার সহিত ৮ আটতোল! লৌহ মিশ্রিত কথিবে, " এবং" শ্বৃতকুমারীল্স 



রসের রসের সহ্চিত মদন করিবে। পরে তাহার সহিত অত্র, বঙ্গ, রোপ্য, খর্পর, ন্বর্ণ- 

মাক্ষিক ও স্ব্,__প্রত্যেক দ্রব্য ১ একুতোল! পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে 
স্বতকুমারী ও থুলকুড়ির রসের ভাবনা! দিবে। ২ ছুইরতি পরিমাণে বটিকা 
করিয়া, উপযুক্ত অন্থুপানসহ প্রমেহ, মৃত্ররুচ্ছ,, মৃত্রাাত প্রভৃতি যাবতীয় মূত্র- 
বিকারে ইহা প্রয়োগ করিবে । 

র-রস।__ব্বর্ণতস্ম ২ ছুইভাঁগ, রৌপ্যভম্ম ২ ছুইভাগ ; 
বঙ্গ, বিজন ১ িউএলিউউিটিল এবং অভ্র, গ্রবাল ও মুক্তা,_ 
প্রত্যেক দ্রব্য 3 চাঁরিভাগ,__এইসকল দ্রব্য একত্র মাঁড়িয়া, যথাক্রমে তাহাতে 

গব্যতুগ্ধ, ইক্ষ্ুরস, বাসকছালের রস, লাক্ষার ক্কাথ, বাঁলার ক্কাথ, কদলীমূলের রস, 

মোচাঁর রস, পন্মের রস, মালতীফুলের রস, কুস্কুমের জল ও মুগনাভি, এই সমস্ত 

দ্রব্যের ভাঁবন! দিয়া, ২ ছুইরতি-প্রমাঁণ বটিকা করিবে । অন্ুপান- ত্বৃত, চিনি 
ও মধু। ইহ! পু্লাতন প্রমেহের উৎকৃষ্ট ওষধ। ক্ষয়, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, 

উন্মাদ প্রভৃতি রোগেও ইহা! বিশেষ উপকারী । ইহাদ্বারা বলি-পলিতাদি নষ্ট 

হয়, শরীর পুষ্ট হয়, দৌর্বল্য অপগত হয়, এবং চিনি ও চন্দনের সহিত সেবনে 
অশ্পপিস্তাদি রোগেরও "শাস্তি হয় | 

সর্ধবেশ্বর রস ।-_ স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ ভম্ম, অন্তর, স্বর্ণ; 

মাক্ষিক, যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ ও শুঠ, এইসকল দ্রব্য একত্র 'একপ্রহরকাঁল 
মর্দন করিয়া কজ্জলীবৎ করিবে । তৎপরে কেশুরিয়ার রস, ভূঙ্গরাজের রস ও 

সিদ্ধির রসের সহিত পৃথক পৃথক্.মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি-প্রমাণ বটা প্রস্তত 
করিবে। ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

রৃহৎ কামচুড়ামণি রস।- মুক্তা, স্ব্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, কদর; জয়িত্রী, 

জায়ফল, লবঙ্গ ও বঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য এক এক. ভাগ ) এবং রৌপ্য, দারুচিনি, 
এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর, _প্রত্যেক দ্রব্য অর্ধভাগ গ্রহণ করিয়া, একত্র 
মর্দন করিবে । পরে তাহাতে ৭ সাতবার শতমূলীর রসের ভাবন! দিয়া, ১ এক | 
রতি-প্রমাণ বটা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ওঁষধ সেবন করিলে, হীনবীর্ষ্য 
ব্যক্তির বীধ্্যবৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি হয়; বিশেষতঃ ইহা! সপ্তাহকাল সেবন 

করিলেই, ধ্বজতঙ্গ, প্রমেহ, মুহ্ীরোগ, অগ্রিমান্দ্য, শোথ ও.স্ত্ীলোকদিগের রজো- 
দোষ নিবাঁরিত হুয়। অন্ুপান--শীতল জল। হি 

নি রিনার 



ইট" ২ টিটি টা টা শা াাাাাাাািশাশির্ 

রি কবিরাজি পিক্ষা | .. তত 
শশী পাপী কা 

চক্দ্রকান্তি রস ।- -শোধিত পারদ, গম্ধক, অন্রভন্ম, রৌপ্য, হরিতাল, 
কাংস্ত, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণ__প্রত্যেরু দ্রব্য সমানভাগ, এব এই সমুদায় 
দ্রব্যের সমান বঙ্গ একত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে আমছালের কাথ, আমলকীর 
রস, কুলখকলায়ের কাথ, লজ্জাবতীর় রস, বটের ঝুরির রস ও শিমূলমূলের রস, 
ইহার্দের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ তিনদিন করিয়া ভাঁবন! দিবে । তৎপরে জায়ফল, 

লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ ও জয়িত্রী এইসকল দ্রব্য সমভাগে পুর্ধোক্ত 
দ্রব্সমূহের সমষ্টির সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া» সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিবে । 

২ ছুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিয়া, ইহ! আমলকীর রসের সহিত সেবন ক্রু 
সর্বপ্রকার মেহ, ধ্বজভঙ্গ, মৃত্রাঘাত, অশ্মরী, উৎকট মৃত্রাতিসার, পঞ্চপ্রকার 
কাস, রাজযস্্া, ভগন্দর ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ বিনষ& হয়, এবং শরীরের 
পুষ্টি ও বীর্ধ্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

আনন্দভৈরব রস।- _বঙ্গভনম্ম, স্বর্ণভম্ম ও রসসিন্দর এই নিই 
সমভাগে গ্রহণ করিয়া, একত্র মধুর সহিত মর্দন করিবে । “২ .ছুেইরতি-প্রমাণ বটা 
্রস্তত করিয়া, ইহ! গুঞ্জামূলের রস ও মধু অন্ুপানসহ সেবন করিলে, বহুকাল- 
জাত পুরাতন প্রমেহরোগও বিনষ্ট হইয়া যায়। ূ 

কামধেন্ু রস।- _রসদিন্দুর, অভ্র, সীসা, কপ্পুর, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, | 

ধর্পর ও রৌপ্য- প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া, পদ্মপত্রের রসের সহিত * 
মর্দন করিবে, এবং ১ একরতি-পরিমিত বটিকা করিয়া, কেণুরের রসের সহিত 
সেবন করাইবে। ইহীদ্বারা জীর্ণজ্বর, যক্ষা, সকলগ্রকার গ্রমেহ, বিশেষতঃ 
শুক্রমেহরোগের উপশম হয় । * 

মেঘনাদ রস।-___রসসিন্দুর; কাস্তলৌহ, অন্রভন্ম, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, 
মনঃশিলা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ধলা-অ'াকড়া, জীরা, কার্পাসবীজ ও হরিদ্রাচুর্ণ, এই- 

সমুদ্ধায় দ্রব্যে চিতার রসের ২০ কুড়িবার ভাবন। দিয়া, একমাধা পরিমাণে | মধুর 
সহিত সেবন করিলে মেহরোগ বিনষ্ট হয় । 

মেহমুদগর বটিকা |-_রসাঞ্জন, বিট.লবণ, দেবদার বেলপু'ঠ, গোক্ষুর-. 

বীজ, দাড়িম, চিদ্নাতা, পিপুলমূল, গোক্ষুর, ত্রিফলা ও তেউড়ীমূল-_প্রত্তেক 
্রব্য ১ একতোলা, সর্বসমষ্টির সমান লৌহভন্ম, গং ৮ আটতোলা শোধিত 
রন রাজি নানার ীিজানিনারা নিন 

শি পপ 
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ইহার সহিত কিঞিৎ বড় এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্রের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, 
ইহাকে সুগন্ধি করিতে পারা যায়। , অন্থুপান-_ছাগছুপ্ধ বা জল। ইহা! প্রমেহ, 

'মূত্রকুদ্ধু, মৃত্রাঘাত, অশ্মরী, অর্শ, ব্রণ, কুষ্ঠ, ভগন্দর, পা কামলা ও হলীমক 
প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক | 

ইক্দ্রবটী |___রসসিন্দুর, বঙ্গভন্ম ও অর্জুনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ 3 

একত্র শিমূলমূলের রসের সহিত্ একদিন মর্দন করিয়া, একমাষা-প্রমাণ বটিক। 
করিবে। মধু ও শিমূলমূলচুর্ণ অনুপাঁনসহ ইহা সেবন করিলে, প্রমেহ ও মধুমেহ 
নিবারিত হয়। 

শুক্রমাতৃক1 বটী।-_-গোক্ষুরবীজ, ব্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, রসা- | 

গন, ধনে, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগার খই ও দীড়িমের বীজ, প্রত্যেক ৃ 

দ্রব্য ও চারিতোলা, গুগ গুলু ২ ছ্ুইতোলা এবং পারদ, গন্ধক, অভ্র ও লৌহ-- 
প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোল! পরিমাণে লইয়া, দাড়িমের রসের সহিত মদ্দন ; 
করিয়া, ্বতভাণ্ডে স্থাপন করিবে । ইহা তিন রতি কিংবা চারি রতি পরিমাণে 
সেব্য। অনুপান-_দাড়িমের রস, ছাগছুগ্ধ অথবা জল। এই ওষধ সেবন ৰ 

করিলে, সকলপ্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ, ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়, এবং বল, বর্ণ | 
ও অগ্রির বৃদ্ধি হয় । 

বেদবিদ্যাবটী ।__পারদ, অভ্র, কাস্তলীহ ও সীসক, প্রত্যেক দ্রব্য ; 
সমভাগে গ্রহণ করিয়! ব্রহ্গীরসের সি একদিন মর্দন করিবে ; পরে বালুকা- 
যন্ত্রে ওষধ পাঁক করিয়া লইবে। তৎপরে অক্রভন্ম, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, 
মণ্ুর, ঘৈক্রান্ত ও হীরাকস--.প্রত্যেক দ্রব্য পারদের সমান ভাগ, এবং মুতা, 

, রক্তচন্দন, পুন্নাগ, নারিকের্গ-মূল, কয়েৎবেল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই দ্রব্য- 
গুলির প্রত্যেকটা সর্বসমষ্টির সান অংশে লইয়া, জামীরের রসের সহিত ছুই 

প্রহরকাল মর্দন পুর্বক বটিকা প্রস্তত করিবে । এই ওষধ মধু, আমলকীর রস, 
অথবা মধুমিশ্রিত গুলঞ্চের রস, অন্ুপানসহ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার মেহরোগ 

বিনষ্ট হয়। , 

. চন্দ্রপ্রভা বটী |- _দোমরাজী; বচ, মুতা, চিরাতা, দেবার, . হরিদ্রা, 

,আতইচ, দাকুহরিজ্রা, পিঁগুল-মূল, চিতামূল, তেউড়ীমূল, দত্তীমূল, তেজপত্র, 
নি এলাইচ ও বংশলোচন, -প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা ১ .ধ'নে, ত্রিফল।, 

টি. 
বি. 



চই, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, ব্মাক্ষিক, ত্রিকটু, যবক্ষার, সাচীক্ষার, এবং সৈন্ধব, 
সচল ও বিটলবণ-_প্রত্যেক দ্রব্য চারিমাষা, লৌহ ৪ চারিতোলা, চিনি 
৮ আটতোলা, শিলাজতু ১৬ ষোলতোলা,এবং গুগঞুলু ১৬ ষোলতোল। পরিমাণে 

একত্র মর্দন করিয়া, যথাবিধি বটিক! প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে, 
প্রমেত, মুত্রকচ্চ, অশ্মরী, মৃত্রাঘাত ও পাও, প্রত্থাতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়। 

ইহা৷ বলকারক, বৃষ্য ও রসায়ন । 

শিলাজত্বাদি বটি।-__শিলাজতু, অন্র, স্বর্ণ, লৌহভন্ম, গুগ.গুলু ও 
সোহাগা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, কেশুরিয়ার রসের সহিত ছুই 

দিবস মর্দন পূর্বক, ২ ছুইরতি-পরিমিত বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা শেওলার 

রস অন্ুপানসহ, প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শুক্রমেহ উপশমিত হয় । : 

বিড়ঙ্গাদি লৌহ ।__বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুতা, পিপুল, শু জীরা ও 

কুষ্ণজীরা, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সকলের সমান লৌহ ; একত্র ঘ্বতের সহিত 
মর্দন করিয়া লইবে। ৩ তিনরতি মাত্রায় এই ওষধ ছুগ্ধের সহিত সেবন করিলে, 
দারুণ প্রমেহ ও মৃত্রবিকারসমূহ বিনষ্ট হয়। 

শারিবাদি লৌহ ।-__নস্তমূল, নীলমূল, রান্না, গুল, বড়-এলাইচ, 

চিতামূল, মাণ, ওল, চোরপুষ্পী, তেউড়ীমূল, ভেলাঁর মুটী ও হরীতকী, এইসমস্ত 
দ্রব্য সমভাগ, এবং সকলের সমান লৌহ; একত্র মর্দন করিয়া, ৬ ছয়রতি 
মাত্রায় সেবন করিলে, দশপ্রকার প্রমেহ-পিড়ক নিবারিত হয়, এবং বাতরস্ত, 
ছয়প্রকার অর্শঃ ও চর্্মরোগসমূহ বিনষ্ট হইয়া! থাকে । 

বঙ্গেশ্বর ।__রসসিনদুর ও বঙ্গ সমতাগে জলসহ মর্দন করিয়া, ২৬ ছুইমাষা 
পরিমাণে বকা প্রস্তত করিবে। মধু প্রভৃতি উপযুক্ত অন্ুপাঁনসহ সর্ব্ববিধ 
প্রমেহরোগে ইহা প্রয়োগ করা যায়। 

রুহত বঙ্গেশ্বর | _বঙ্গতন্ম, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পুর ও অভ্র, 
প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা, এবং দ্বর্ণ ও মুক্তা, প্রত্যেক দ্রব্য |০ অর্থাতোলা ; 
এইসমন্ত দ্রব্যে কেশুরের রসের ভাবনা দিয়া, ২ ছুইরতি পরিমাণে টুহার বটিকা 
করিবে। এই ওঁষধ উপযুক্ত অন্ুপাঁনসহ প্রয়োগ করিলে, প্রমেহ, মুত্রকচ্ছ,, 
সোমরোগ, রক্তাপত্ত, ধাতুগত জর, পাণ্ড,, গ্রহণী, আসমান ও অরুচি রি 
হা নিবারিত হয় । 



শপ পাপিপপীশপপ  সপাশীশীপশী পসপপ্পপ ৮ পেসপাপীাস্পপপ পপি পলা 

১০ জজ 
পি 'প্রমেহ। ৃ ৫৮৭ 7 

স্বর্ণ বঙ্গ ।- পারদ, নিশাঁদল ও গন্ধক,__প্রত্যেক ভ্রব্য সমভাগে লইবে। ; 
প্রথমতঃ বঙ্গ অগ্নিতাপে গলাইয়া, তাহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে, এবং উভয়ে 

মিশ্রিত হইলে, তাহাতে নির্শাদল ও গন্ধকুর্ণ দিয়া একত্র মর্দন করিরে। পরে 
একটা কাচের শিশিতে' তাহা পুরিয়া, শিশির উপরে বক্র ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপ 
দিবে। শু হইলে, মকরধবজ-পাকের ন্যায় বালুকাষন্ত্রে তাহা পাক করিবে। 

ইহাতে স্বর্ণকণার স্তায় উজ্জল পদার্থ প্রস্তুত হইলেই, স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । উপযুক্ত অন্ুপাঁনসহ ইহ! সেবন করিলে, প্রমেহ ও শুক্রতারল্য 

প্রভৃতি গীড়। নিবারিত হইয়া, বল-বর্ণাদির বুদ্ধি হইয়। থাকে । 

বঙ্গাউক |- _পারদ, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, খর্পর, অভ্র ও তাঅভম্ম৮_ 
প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগ, এবং এই সমুদায় দ্রব্যের সমান বঙ্গ, একত্র মর্দন করিয়া, 
গজপুটে পাঁক করিবে । ওঁধধ শীতল হইলে তুলিয়৷ লইয়া, ২ ছুইরতি মাত্রায় 
সেবন করিবৈ। অনুপান-মধুঃ হরিত্রাচুর্ণ ও আমলকীর রস। এই ওষধ 
সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার মেহ, আমদৌষ, বিস্চিকা, বিষমজ্বর, গুল্ম, অর্শঃ, 
মূত্রাতিসার ও সোমরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়, এবং অতি সত্বর বীর্ধ্য-বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে । . 

চন্দ্রকলা |- _রসসিন্দুর, অভ্র, বঙ্গ, এবং পারদভম্ম, এইপকল দ্রব্য 
সমভাগে লইয়া, তাহাতে গুলঞ্চ ও শিমূলছালের ক্কাথের ভাবন! দিবে । পরে 

মধুর সহিত মর্দন করিয়া, বটিকা প্রস্তত করিবে । এই ওঁষধ সকলপ্রকার 

মেহরোগেই প্রয়োগ করা যায়। 

ঞঁমেহ-সেতৃ  _রসসিম্টুর ও অভ্রভম্ম সমভাগে লইয়া, বটের আঠার 

সহিত ২ ছুইপ্রহরকাল মর্দান করিয়া, মৃষাঁযস্ত্রে পুটপাক করিবে । তৎপরে ৩ তিন- 
রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তত করিয়া, ইহা! ত্রিফলার ক্কাথ এবং মধু অন্ুপানসহ 
সেবন করিলে, সকলপ্রকার মেহরোগ প্রশমিত হয়। 

মেহবজ্জু ।-___রসসিশ্দূর, কাস্তলৌহ-ভন্ম, শিলাজতু, স্বব্ণমাক্ষিক, 'মনঃ- 
শিলা, ব্রিকটু, ত্রিফলা, বেল, জীরা, কয়েতবেল ও হরিদ্রাচুর্ণ এইসকল ভ্রব্যে 
ভীমরাঁজের রসের ৩০ ত্রিশবার ভাবনা! দিবে; পরে ও চারিমাষ! পরিমাণে 

বটিক। প্রস্তুত করিয়া, মধুর'সহিত মাড়িয়া চাটিয়! খাইতে দিবে! ইহাদ্বারা সুদারুণ 

ূত্ররুচ্ছ'ও মেহ নিবারিত হয়। ইহ! সেবনের পরে ৩ তিনতোল! মহানিথের 



৬ ীপীিশিশিিাাা্্া্া্াা্াাাাাাা্্্্্্্্া্া্াাশীষ) ক 

৫৮ কবিরাজি শিক্ষা। ্ 
পা সা সপ 

বীজ চূর্ণ করিয়া, ৮ আটতোল! চালুনী জল ও. ১ একতোলা' ঘ্বতের সহিত মিশিত 
করিয়৷ অন্ুপান করিলে, বহুদিনের পুরাতন মেহরোগও বিন হয়। 

মেহকেশরী | _বঙ্গভন্ম, স্বর্ণভন্ম, কাস্তলৌছ, রসসিন্দুর, মুক্তা, দারু- 

চিনি, ছোট-এলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বর, এইসমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া, 
তাহাতে দ্বতকুমারীর রসের ভাবনা দিবে, এবং তাহার ২ ছুইমাষা-পরিমিত বটিকা 

্রস্তত করিয়া, ৩ তিনদিন মাত্র ইহা সেবন করিলেই, শুক্রমেহ ও মধুমেহ আশ 
বিনষ্ট হয়। পথ্য-ছুগ্ধ ও অন্ন। 

দাঁড়িমাদ্য ঘুত ।-_ত্বত /3 চারিসের, কন্কার্থ__দাড়িমবীজ, বিড়, 
 হুরিদ্রা॥ চই, জীরা» ভ্রিফলা, শু'ঠ, পিপুল, গোক্ষুর-বীজ, যমানী, ধনে, অক 

' বেতস, পিপুলমূল, কুলশুঠ, ও সৈন্ধব লবণ, প্রত্যেক দ্রব্য ২. ছুইতোলা» 
এবং পাকার্থ জল ১৬ যোলসের; একত্র যথানিয়মে পাঁক করিবে । এই ত্বৃত 

যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার প্রমেহ, মৃত্রার্থীত, অশ্মরী, 
দারুণ মৃত্রকৃচ্ছ,, আনাহ, শূল, কামলা ও জর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা 
সকল খতুতেই সেবন করা যায় । 

বৃহৎ দাড়িমাগ্য ঘৃত ।- _পক দাড়িমবীজ /৮ আটসের, জল ৩২ বত্রিশ 
সের শেষ" /৮ আটসের, দ্বত /3 চারিসের ; কন্কার্থ দাড়িমবীজ, চই, জীরা, 

বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা» দ্রাক্ষা, পিগডখেজ,র, মুঞ্জাতক ( অভাবে তালমাতি ), 
নীলোৎপল, গজপিপুল, বনযমানী, মহানিম্ব, কাকলা, শু, বচ, দেবদারু, চই, 
কুড়, গাস্তারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু। অনস্তমূল, রাখালশশার মূল, মুর্ববা, বংশলোচন 

কাকড়াশৃঙগী, ধনে, কুলথকলাই, মহামেদ| নিমের ছাল, বৃহতী, কঃটকারী, 

ডানকুনী, ব্রিফলা, বাঁসকছাল, ছাতিমছাল ও নিসিন্দার মূল, এইসমন্ত দ্রব্য 
মিলিত /১ একসের, পাকার্থ ১৬ ষোলসের জল, যথাবিধি পাক করিয়া» সেই দ্বৃত 

সেবন করিলে, বাতজ, পিত্তজ ও গ্লেম্সজনিত প্রমেহ, হৃৎশুল, ত্রয়োদশ প্রকার 

মুত্রাঘাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস, সকলপ্রকার যল্ষা, স্বরতঙ্গ, অরোচক ও রক্তপিত্ত 
প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় এবং প্রমেহজনিত সর্ববিধ রোগের শাস্তি 

হইয়। থাকে । | 
| মহাদাড়িমান্ঠ ঘ্ৃত।- বত /3 চারিসের, 'ক্কাথার্থ-_দাড়িমের বীজ 

/২ ছুইসের, জল ১৬ যোলনের,_শেষ /3 চারিসের ; যব-তগল /২ হুইসের, 
জাতি সিটিটিরী নিত টারি, 
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পাশে 
পস্ পপ শপ পিপাসা জপ? 

জল ১৬ যোলসের- শেষ / চারিসের ; কুলখকলায় /২ ছুইসের, জল ১৬ ষোল 
দের,_শেষ /3 চারিসের ; শতমুলীর রস /3 চারিসের, গব্যুপ্ধ /3 চারিসের, 
এবং কক্বার্থ-_ ভ্রাক্ষা, পিগুখেজুর, রেণুকা, ব্রিফলা, জীবক, খষভক, কীকলা, 
ক্ষীরকণাক্লা, মেদা, মহাঁমেদা, খদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মপ্রিষ্ঠা 
কুড়, এলাইচ, তৃমিকুম্মাণ্ড, গোরক্ষচাকুলে, শিলাজতু, দারুচিনি, বেণামূল এবং 
ককষণাত্রতম্ম_ প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তিনতোলা, ষথাঁবিধি পাঁক করিয়া, সেই দ্বত পান 
করিলে, সব্বপ্রকার মেহরোগ বিনষ্ট হয়। ইহ! বলবীর্য্যকারক। 

শাল্মলী-ঘৃত।___গব্যঘ্বত /3 চারিসের, শিমুলের রদ 3 চারিসের, 
ছাগছুদ্ধ /3 চারিসের, ককার্থ_অশ্বগস্ধা, শতমূলী, রাঙ্মা, তালমূলী, শুঁ$, অনস্ত- | 
মূল, ষষ্টিমধু ও দ্রাক্ষা,_-প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আঁটিতোলা, এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোল ৰ 

ৃ 

ৰ 

সের, একত্র মাটার পাত্রে, মৃদ্ব-অগ্রিজালে, থানিয়মে পাঁক করিবে । ইহা সেবন 
করিলে, সকলপ্রকাঁর মেহ, বিশেষতঃ শুক্রমেহ, এবং “ক্রৈব্য, ধাতুক্ষয়, শ্বাস ও 

কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হইয়া থাকে । 

প্রমেহমিহির তৈল |__তিলতৈল 43 চারিসের, কাথার্থ_-লাক্ষা 

/৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষট্রিসের,_শেম্ব ১৬ যোলসের ; শতমূলীর রস /3 চারি- 
সের, ছুপ্ধ / চারিসের, দধির মাত ১৬ যোলসের, এবং কন্কার্থ-_শুল্ফা, 

দেবদারু, মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্র্বামূল, কুড়, অশ্বগন্ধা» স্বেতচন্দন, রক্ত- 
চন্দন, রেণুকা, কট.কী, যষ্টিমধু, রাক্সা, দারুচিনি, এলাইচ, বামুনহাঁটা, চই, ধনে, 1 
ইন্দ্রষব, করঞ্জবীজ, অগুরু, তেজপত্র, ত্রিফলা, নালুকা, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষ- | 

চাকুলে,'মঞ্রিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, লোধ, মৌরী, বচ, জীরা, বেণামূল, জায়ফল, বাসক- | 
ছাল ও তগরপাছুকা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোল! পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি 
পাক করিবে। প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, বিষমজর ও দাহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায়.এই 
তৈল ম্না্থ প্রয়োগ করিবে। ইহারা বাফুপিত্-কফ বিদোষেরই শাস্তি; 
হইয়। থাকে | ূ 

দেবদীর্র্বরিষ্ট |___দেবদারু /৬০ ছয়সের একপোয়া, বাসকের ছাল ূ 

/২/০ আড়াইসের ; মঞ্রিষ্ঠা, ইন্দ্রযব, দস্তীমূল, তগরপাছ্কা, হরিজ্রা, দারু-হরিজ্রা, 
রাক্না, বিড়, মুতা, শিরীষ-ছাল, খদিরকাষ্ঠ ও অর্জবনছাল,__প্রত্যেক /১1* এক- 

সের এক পোয়া ; যমানী, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, কটকী ও চিতামূল,_ 

৯টি, চট 



৫৯ কবিরাজি-শিক্ষা। তত 
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প্রত্যেক /১ একসের, এবং পাকার্থ জল ৫১২ পাঁচশতব'রসের- শেষ 

৬৪ চৌষটিসের ; একত্র পাক করিবে পাকশেষে শীতল হইলে, মধু "5৭০ সাড়ে 

স'ইত্রিশসের, ধাইফুল “২ দুইসের, ভ্রিকট /০ একপোয়া, দার চনি, ভেজপত্র 
[ও এলাই৮,--প্রত্যেক 4” অর্ধসের, প্রিয় 4০ অর্ধসের, এবং নাগেশ্বর 
/০ একপোয়া,_-এই সমুদায় দ্রব্য চুর্ণ করিম এ কবাথে নিক্ষেপ করিবে, এবং 

স্বতপাত্রে একমাস রাখিবে। এই অরিষ্ট পান করিলে, হু:সাধ্য প্রমেহ, বাতি, 

গ্রহণী, অর্শঃ ও মৃত্ররুচ্ছ, প্রভৃতি ন্যুনাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বাতীত এই 

অবিষ্ট দ্র ও কুষ্ঠরোগ্নাশক। 

চন্দনাসব |___শেতচন্দন, বালা, মুতা, গাস্তারীফল, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ, 
পদ্মকান্ঠ, লোধ, মঞ্রিষ্ঠা, রক্তচন্দন, আকৃনাঁদী, চিরাতা, বটছাল, অশ্বখছাল, শঠী, 

| ক্ষেৎপাপড়া, য্টিমধুঃ রাকা, পটোলপত্র, কাঞ্চনছাল, আমছাল ও মোচরস,_-. 
প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, ধাইফুল ১৬ ষোলপল, ভ্রাক্ষা ২০ কুড়িপল, চিনি 
১২০ সাড়েবারসের ও গুড় /৬।০ ছয়সের একপোয়া, একত্র ১২৮ একশত 

1 আটাশসের জলে মিশ্রিত করিয়া, আবৃতভাণ্ডে একমাসকাল রাখিয়া! দিবে । পরে | 

৷ উহার কন্ভার্গ পরিত্যাগ করিয়া দ্রবাংশ ই'কিয়া লইবে। এই আসব শুক্রমেহ- 
নিবারক, বলবর্দক, পুষ্টিকর, এবং হৃগ্ ও অগ্নির দীপ্তিকর । ূ 

আপ শিখ পপ শশী 

র | 
ূ ৃ 

ূ ৷ ূ
 ৃ 

1 

! 
1 

সোমরোগ। 

.. বিলাধি-যোগ  ত্রিফলা, বাঁশপাতা, মুতা ও আকনাদি, ইহা- 
। দের ক্কাথ দ্বতের সহিত পান করিলে, বহুমূত্র-রোগের শাস্তি হয়। 
ূ তারকেশ্বর রস।- _রসসিন্দুর, লৌহ, বঙ্গ ও- অন্রভম্ম,__ প্রত্যেক দ্রব্য 
সমভাগে মধুর সহিত একদিন মর্দন: করিয়া, ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা 
প্রস্তুত করিবে। মধু এবং /* এক আনা বজ্ডুমুরের রিট সহিত রী 
সেবন করিলে, বহ্ুমূত্র'রোগ নিবারিত হুয় ।... 

টি 



- ঠ . 

ডি সোগরোগ। ৃ ৫৯১ না 
এ শে শপ পপ পপ পপ শপ পা সপ পপ সপ 

হেমনাথ রস ।- পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ ও ্বর্ণমাক্ষিক,-_প্রত্যেক দ্রব্য 
১ একতোল! এবং লৌহ, কর্পূর, প্রবাল ও বলভন্ম,__ প্রত্যেক দ্রব্য 1০ র্ধতোল।! 
পরিমাণে লইয়া, তাহাতে সহিফেনের ক্কাথ, মোচার রস ও যজ্ঞডুমুরের রসের 
৭ সাতবার করিয়া ভাবন৷ দিয়া, ৩ তিনরতি-প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে । 
উপযুক্ত অন্থুপানসহ বহুমূত্ররোগে ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা প্রমেহ, 
ধাতুক্ষয় এবং শ্বাস ও কাসরোগেরও উপশম হয় । 

' গগনাদি লৌহ ।-_-অন্রভম্ম, ভ্রিফলা, লৌহ, কুড়/ী, ত্রিকটু, পারদ, 
গন্ধক, বিষ, সোহাগার খই, সাচীক্ষার, দারুচিঁন, এলাইচ, তেজপত্র, বঙ্গ, জীরা 

ও কৃষ্ণজীরা, এই সমুদায় দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ল্ইবে ; পরে সেই চূর্ণের 
ূ অর্দাংশ চিতামূল-চুর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। %০ ছুইআনা পরিমাণে 
ূ এই ওঁষধ মধুর সহিত লেহন করিলে, মুত্রাতিসার ও ও সোমরোগ প্রভৃতি শীঘ্র; 
| নিবারিত হয়। 

! বৃহৎ ধাত্রীত্বত ।-_্বৃত /3 চারিসের, আমলকীর রস /3 চারিসের-_ ; 
। অভাবে ১৬ ষোলসের জলে /২ ঢুইসের ৭ /3 চারিসের 
অবশিষ্ট থাকিতে সেই ক্কাথ ছাকিয়া লইবে। 

। শতমূলীর রস /3 চারিসের, হুগ্ধ /3 চারিসের, এ ককাথ /3 চাররিসের, ূ 

পপ পপ পপ আপস স্পা ীরিটিহকী জটতিহিতলী 

ৃ কন্ধার্থ বড় এলাইচ, লবঙ্গ, ত্রিফলা, কয়েতবেল, বালা, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, | 
। কদলীমূল ও স্মুদীফুলের মূল, সমুদায়ে /১ একসের; ষথাবিধি পাক করিয়া, 
৷ কনধদ্রব্য কার পরে, যষ্টিমধু, তেউড়ী, যবক্ষার ও বিদ্ধড়কমূল, ইহাদের প্রত্যে-; 
কের চূর্ণ ১ একপল এবং চিনি ৮ আটপল তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল ; 
৷ হইলে, তাহার সহিত ৮ আটপল মধুমিশ্রিত করিয়া! লইবে। ॥৭ অর্ধতোল৷ 

। হইতে ১ একতোলা মাত্রায় এই ঘ্বত সেবন করিলে, বহুমূত্র, মুত্রকচ্ছ,, মৃত্রাঘাত 
এবং তৃষ্ণা ও দাহ প্রভৃতি বাতপিত্জনিত বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা | ৰ 
৷ শুক্রজনক এবং বল-বর্ণ-বর্ধক। 

| কদল্যাদি ঘ্বত ।-_ত্বত /3 চারিসের, ক্কাথার্থ_-কদলীপুষ্প ( মোচা ) 
[ ১২1* সাড়েবারসের, পাকার্থ কদলীমূলের রস ৬৪ চৌটিসের,_শেষ ১৬ যোল- 

সের; কন্কার্থ-_রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, বড় এলাইচ, লবঙ্গ, 

হরীতকী,, আমলকী, বহেড়া, কয়েতবেলের শন্ত, পন্পমূল ( শালুক ), কেব্জয়ের 

িটিউিকিউিডিউরিটিিরিডিরিাউিরার টা 



হরির বাররেরীরানে রা রাত 

পর ৫৯২ কবিরাজি-শিক্ষা | 

ূ মূল, নীলোৎপলমূল, : পানিফলেব মূল এবং ্তগ্রোধাদি-গণোক্ত সমুায় দ্রব্যের 

| প্রত্যেকটা ২ ছুইতোলা৷ পরিমাণে লইয়া যথাবাধ পাক করিবে । এই দ্বৃত 
পৃর্বোক্তি মাত্রায় সেবন করিলে, বহুমূত্রাদি যাবতীয় মৃত্রদদোষ এবং প্রমেহ, অশ্মরী, 

ৃত্রকচ্ছ, ও মুত্রাঘাতাদি রোগের উপশম হইয়া! থাকে । 
পপ সিকি 

গুক্রেতার্ল্য ও ধ্বজভঙ | 

০৯৮০ 
2 ০--- টি 

| 

র 

|. নারসিংহু-চুর্ণ।__শতমূলীচর্ণ /২ ছুইসের, গোক্ষুরবীজ /২ দুইসের, 
1 ারাহীক্দ (চীনা ০২ আডাইনের গুলঞ্চ /৩০/০ তিনসের হুইছটাক, 
| ভেলাচুর্ণ /3 চারিনের; চিতামূলচূর্ণ /১1০ সওয়া মের, তিলতওুল /২ ছুইসের, 

ত্রিকটু-চর্ণ ( মিলিত ) /১ একসের, চিনি /৮৪* আটসের তিনপোয়া, মধু /31%০ 
 চারিসের ছুয়ছটাক, দ্বত /২৩/০ ছুইসের তিনছটাক এবং ভূমিকুম্মা্ডের চূর্ণ /২ 
| ছইসের 9 একত্র মিশ্রিত করিয়া দ্বৃতভাচে রাখিবে। ইহা ।” চারিআনা পরিমাণে 
৷ একমাস কাল সেবন করিলে, আঠারপ্রকার উদররোগ, ভগন্দর, মৃত্ররুচ্ছ, গৃথ্রসী, 
র হলীমক, ক্ষয়, পাঁচপ্রকার কাস, আশীপ্রকার বাতজ ব্যাধি, চল্লিশপ্রকাঁর পিত্তজ 
ব্যাধি বিশতিপরকার মে ব্যাধি, সপাতজ ব্যাধি ও অর্শ; প্রস্তুতি বছবিধ 
রোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা দ্বারা জরা, বলি, পলিত ও খালিত্যাদি রোগের উপশম | 
হইয়া, বল, বীর্ধ্য ও ইন্দরিয়শক্তি পরিবদ্ধিত হয়| 

চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ |___জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পুর ও মরিচ, প্রত্যেক 

ূ দ্রব্য ১ একতোলা', স্বর্ণ /* ছুই আনা, মৃগনাভি %০ ছুই আনা! এবং রসসিন্দুর 

৪০ চারিতোলা চারি আনা ; একত্র মাড়িয়া, ও চারিরতি পরিমাণে বটকা প্রস্তত ; 
৷ করিবে। মাখন, মিছরি বা পাণের রস প্রভৃতি অন্পাঁনসহ এই ওষধ সেবন 
। করিলে, বিবিধ গীড়ার শাস্তি হয় এবং বল, বীর্য ও অগ্িরবদ্ধি হইয়া থাকে। 
ূ রূহ চক্দ্রোদয় মুকরধবজ ।- _শোধিত-হুক্ষন্বর্পপত্র ১ একপূল ও 

। শোধিত পারদ ৮ আটপল, এই উভয়দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দন পুর্র্বক, 

বৃরীরিরারাটিরির রানির রানা রানির টির 
৬৪ 



আক পিক শক পাপ সপপীশ শশী শিট শী পা স্পা | আপ শীল পিপসপািস্পা শী পাপ শপ পাপ সা ও আজ আপ সপ পা . 
ৰ শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ | ৫৯৩ & 

রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ও ঘ্বৃতকুমারীর রসের ভাবন দিয়া, ছায়ায় শু করিয়া 
'লইবে। তৎপরে এইসমন্ত দ্রব্য সমতল বোতলের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া 
বোতলের মুখে একথণ্ড খড়িমারটা চাপা দিয়া, বালুকাপূর্ণ হাড়ীর মধ্যে উর্ধমুখে 
এমনভাবে বসাইবে, যেন বোতলের গল! পর্য্যস্ত বালুকাপূর্ণ থাকে ৷ এই যন্ত্রে 
৩ তিনদিন ক্রমাগত অগ্নি জাল দিবে । পাকশেষে শীতল হইলে,বোতলের গলদেশে 

লাঁলরঙ্গের যেসকল ওঁষধ সংলগ্র হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই ওঁষধ 

১ একপল, কপুর-চুর্ণ ৪ চারিপল, জায়ফল, মরিচ ও লবঙ্গ, প্রত্যেক দ্রব্য ও 

| চারিপল এবং মুগনাতি ॥০ অর্ধতোলা,__এইসঁকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া লইবে। 

ৰ এই ওঁষধ ২ ছুইরতি-পরিমাণে পাঁণের সহিত সেবন করিষ্টে। পথ্য-ত্বৃত, ঘনা- 

বন্তিত হুপ্ধ, মাংস ও পিষ্টকু প্রসৃতি। ইহা সেবন করিলে, নানাবিধ রোগ বিনষ্ট 
হইয়া, রতিশক্তির অত্যধিক বৃদ্ধি হয়? সুতরাং ইহা! প্রমদাগণের গর্বনিবারক। 

| নাগবল্যাদি-চুর্ণ।_-পাণের মূল, বেড়েলরিকশুঘ, মূরববামূল, জঙবত্রী 
জায়ফল, মুরামাংসী, আপাংবীজ, কাকোঁলী, ক্ষীরকাকোলী, কোল, বেণামূল, 
যষ্টিমধু ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, | চারি- 

আনা মাত্রায়, শয়নের অর্দণণ্টা পূর্বে, কিঞ্চিৎ ছুপ্ধের সহিত ইহা! সেবন করিলে, 
বীধ্যস্তন্ত হয়। 

অর্জজকাদি বটিকা ।___বাবুই তুলসীর মূল, চোরপুষ্পীর মূল, নিসিন্দার 
মূল, কেশুরের মূল, জায়ফল, লবঙ্গ, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্ললী, দারুচিনি, তেজপত্র, 
এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচ্ী অনস্তমূল, তালমূলী, শতমূলী, ভূমিকুম্মাণ্ড ও 

গোক্ষুরবীজ, এইসমুদায় দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, বাবলার আঠার সহিত মর্দন 
পূর্বক ১ একমাষা পরিমাঁণে বটিকা প্রস্তত করিবে । উষ্ণ দুগ্ধ অথব! স্ুুরামণ্ড 
অন্গুপাঁনের সহিত ইহা! সেবন করিলে, বীধধ্যস্তস্ত ও শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

সরহ্থন্দরী গুড়িক1|- _অত্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, লৌহ, স্বর্ণভম্ম ও 

' রসসিন্দুর-_প্রত্যেক ভ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া, হিজলের রসের সহিত মাড়িবে, 
এবং শুষ্ক হইলে পুটপাঁকে পাক করিবে। ইহা সুখে ধারণ করিয়া জী-সঙগম 
করিলে, শুত্রস্তস্ত এবং বলবীর্য্যের বৃদ্ধি হয়। ইহা! বয়ংস্থাপক । 

পর্ণচন্্র রস ।-_-পাঁরদ ও চারিতোলা, গন্ধক' ও চাঁরিতোলা। (লৌহ ৮ 
আউতোলা, অভ্র আটতোলা, রৌপ্য . ২ ছুইতোলা, বঙ্গ 9. চারিতোনা? ্র্ 

(৩৮ ) 



ভিডি টি ক 588: 
৫৯৪ কাবরাজি-শঙ্গা। | কি 

স্পা স্ ৮শোশাা শা শীশীশিস্পিপ্ শি শিশির 

তার ও কাঁস্ত,_-প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, 
দারুচিনি, জীরা, কপুর, প্রিয়ঙ্ু ও মুতা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা-পরিমাণে 

লইয়া» খ্ৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দন করিবে, তৎপরে ত্রিফলার ক্বাথ ও এরগু- 
মূলের: রসের ভাবনা দিবে । তিন দিবসের পরে তাহার চণকপরিমিত বটিকা 
প্রস্তুত করিবে । পাঁণের সহিত এই ওঁষধ সেবন করিলে, শুক্র, বল, ও আযুঃ 

বর্ধিত হয়; এবং প্রমেহ, বহুমূত্র, ধবজভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, আমবাত, অজীর্ণ, ্রৃহণী, 
অস্রপিত্ত, অরুচি, জীর্ণজ্র, সৎশূ ও বিবিধ বায়ুবিকাঁর প্রশমিত হয় । 

অফ্টীবন্র-রস।-__পারদ" ১ একতোলা, গন্ধক ২ ছুইভোলা, স্বর্ণ ১ এক 
তোলা, রৌপ্য ০ অঙ্ঈীতোল। এবং জীসা, তাত্র, খর্পর ও বঙ্গ, -প্রত্যেক দ্রব্য 

|০ চারি আন! পরিমাণে লইয়া, একত্র বটাঙ্কুরের রষ্ধেরে সহিত একগ্রহর এবং 

গ্বতকুমারীর রুচ্সের সহিত একপ্রহরকাল মর্দন করিয়া, মকরধ্বজের স্তায় পাক 

করিবে। টি উস নু লব ২ ছুইরতি 
পরিমাণে এইস্টষধ পাঁণের রসের সহিত সেবন করিলেস্টুক্র, বল, পুষ্টি, মেধা 
ও কাস্তি বর্ধিত হয় এবং বলি-পলিত প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থা্টে । 

শুক্রবন্ুভ রস ।-__পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, রৌপ্য ও স্বর্ণমাক্ষিক, 
--এ্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্ধতোলা৷ ও সিদ্ধিবীজ-চুর্ণ ৮ আটতোলা; একত্র সিদ্ধির 

কাথের সহিত মর্দন করিয়া, ১ একমাঁষ! পরিমাণে বটিকা প্রস্তৃত করিরে। দুগ্ধ 
অনুপানের সহিত ইহা (সেবন করিলে, বীর্য্যস্তস্ত এ রতিশক্তির বৃদ্ধি হয় । 

মন্মথাভ্ররস"।- _পারদ, গন্ধক ও অভ্র, প্রষ্ত্যেক দ্রব্য ও চারিতোলা, 

কপূর ও বঙ্গ_-প্রত্যেক দ্রব্য এক এক তোলা, তার /০ অর্ধতোলা রী 

ছুইতোলা ; এবং বিদ্ধড়কবীজ, জীরা, ভূমিকুম্মাণ, শতমূলী, কুলেখাড়ার বীজ, 
বেড়েলা, আলকুশীবীজ, আতইচ, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্েতধুনা 

ও যমানী, প্রত্যেক দ্রব্য ॥* অর্ধতোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র জলমহ মর্দন 
পূর্বক, ২ ছুইরতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে । ঈষছুষ্ণ ছুগ্ধের সহিত ইহ! 
সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গাদি পীড়া নিবারিত হয়! ইহা রতিশক্তিবর্ধক এবং 
বল, বর্ণ ও অগ্নির বুদ্ধিকারক । 

মকরধ্বজ রস ।-_-শোধিত স্বর্ণের কুক্ধ সথক্্ পাত ১ একপল, পারদ ৮ 
আটপল ও গন্ধক ২৪ চব্বিশপল, রক্রবর্ণ-কার্পাসপুষ্পের রস ও ঘ্বৃতকুমারীর 

---্প্ীীীশীশশ্ীেসপিপিসশ০ সপ্ত শিপ শপিপ্ত স্টপ িপীিপা শিক শীল | সিটি পপি নপপস্পিপাপসপপনা 

$১. 7777 



রসের সহিত একত্র মর্দন করিয়া মকরধবজের পাকের স্তায় পাক করিবে । 

' সেই মকরধ্বজ ১ একতোলা ) কপূর, লবঙ্গ, মরিচ ও জায়ফল,-_প্রত্যেক দ্রব্য 
ও চারিতোলা, এবং মুগনাভি ৬ ছয়মাষা,. একত্র ' মাঁড়িয়া, ২. ছইরতি "মাত্রায় 
পাণের রসের সহিত সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গীদি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা 
কামোদ্দীপক, রতিশক্তিবর্ধক এবং মেধা, কাস্তি ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক | 

'কামিনী-বিদ্রোবণ রস ।-__আঁকরকরা, শু"ঠ, লব, কুসুম, পিপুল, 
জায়ফল, জয়িত্রী ও রক্তচন্দন,__প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইভোলা, হিচ্কুল ও গম্ধক, 
__প্রত্যেক দ্রব্য ॥* অর্ধতোলা এবং অহিফেন ৮ আটতোৌলা, একত্র জলসহ 
মর্দন করিয়া, ৩ তিন রতিপরিমাণে বকা প্রস্তুত কর্ঠিবে। শয়নের' পূর্বের 
%০ অর্ধপোয়৷ ছুগ্ধের স্ৃহত ইহার একটা বটিকা সেবন করিলে, বীর্্তস্ত ও 

রতিশক্তির বৃদ্ধি হয় । 

মহ্শ্বর রস | রসসিন্দুর ১ একতোলা, গ্থফ২৯,, ্ীতোলা, লৌহ 

ও চারিতোলা” তু জুী্বতোলা, জারিত সুবর্ণ ২ ছুইমাফাঁ; " অষট্ট চারিতোলা, 
কপূর ২ ই এবং বুদ্ধদারকবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, 
এলাইচ ও শঙ্খপুষ্পী (ডানকুনী ), প্রত্যেক দ্রব্য ও চারিমাষা পরিমাণে একত্র 
জলসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে । এই ওঁষধ 
সেবন করিলে, মনুষ্য কন্দর্প-সদ্শ রূপবান হইয়া, সহ রমণীর পরিতোঁষসাঁধনে 
সমর্থ হয়। 

গন্ধামৃত রস | -পারদভম্ম ১ একভাগ ও গন্ধক ২ ছুইভীগ (অভাবে 
হিস্থুলোখ-রস ১ একভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ছুইভাগ ), একত্র ঘ্বতকুমারীর 
রসের সহিত মর্দন পূর্বক, মৃষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া লঘুপুটে পাঁক করিবে | ২ ছুই- 

| রতি মাত্রায় ইহা ঘ্বত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে। এই ওষধ সেবনাস্তে 
সমূল-ভূঙ্গরাজচুর্ণ ১ একভাগ ও চিনি ২ ছুইভাগ একত্র বীনা করিয়া সেবন 
করিতে হয়। ইহ! জরা-নিবারক। রি 

জ্ীকামদেব রস ।- _রক্ত-কার্পাসের রসের মহিষ; ১ একপল পারদ 

; ও ২ ছুইপল শোৌঁধিত গন্ধক একত্র মর্দন করিয়া, 'একটা কাচকুপীর ভিতর পুরণ 
1 করিবে। পরে সোহাগা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া, বালুফাযন্ত্ে দুঁ়বূপে 

[ স্থাপন পুর্বকি সমস্ত দিন-রাত্রি ইহা অগ্নিতে পাক করিবে ; লীতল হইলে উত্পা: 
পা 

চি 

প্র 

চি 

ঙঁ 

১ 



লন করিয়া, তাহার মধ্য হইতে হি্গুলের স্ঠায় রক্তবর্ণ সঞ্চিত ভন গ্রহণ করিবে। 

১ একমাষা পরিমাণে ত্বত ও মধুর সহিত ইহা! সেবন করিয়া, তদনস্তর . 
গ্ধ, গুড়, ঘ্বৃত, কাজলী-ইক্ষু, চিনি, দ্রাক্ষা, খেজুর ও মৌলফল ভক্ষণ করিতে 

হয়। পিত্তাধিক্যে ত্রিফলা ও মধুর সহিত ইহা সেবন করিতে হয়; এবং বাত- 
বেদনা থাঁকিলে, নিসিন্দা-পাঁতার রস অন্ুপান ব্যবস্থের়। ইহাতে সকল রোগ 

বিনষ্ট হয় এবং রোগী নৃতন কলেবর় ধারণ করে। একবেলা ছুগ্ধের সহিত ইহা 
সেবন করিলে, বন্ধ্যা ও মুতবৎস! পুত্রবতী হয় । 

লক্ষণ! লৌহ ।___লক্ষাঁমূল, হস্তি-কর্ণ-পলাশের মূল, ত্রিকটু, ভ্রিফলা, 
ত্রিমদ ( বিড়, চিতামুষ্টী ও মুতা,--ইহাদিগকে ত্রিমদ কহে ), ও অশ্বগন্ধার মূল, 
প্রত্যেক ভ্রব্য ১ একতোঁলা এবং ১২ বারতোলা লৌহ একত্র মদ্দন করিবে। 
অন্থুপান_-দ্বত ও মধু। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, কন্ঠা্রসব নিবৃত্ত 
হইয়া পুত্র জন্ধে এবধস্ক্ ব্যক্তি বলবান্ হয়। ইহা সর্বরোগনাশক | 

মহাঁলন্ষবীবিলাস ।-___অত্র ৮ আটতোলা, গন্ধকু ও চারিতোলা, পারদ 

৪ চাঁরিতোলা, বঙ্গ ২ ছইতোলা, রৌপ্য ১ একতোঁলা, স্বর্ণমাক্ষিষ্ক ১ একতোলা, 
তাত্র ॥* অর্ধতোলা, কপ্পুর 9 চারিতোল!; জয়িত্রী, জায়ফল, বিদ্ধড়ক-বীজ ও 

ধুতুরাবীজ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোল! এবং স্বর্ণ ১ একতোলা, একত্র পাণের 

রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি পরিমাণে বটিক প্রস্তুত করিবে । পাণের 

রস অথবা! উপযুক্ত অনুপাঁনসহ এই ওষধ সেবন করিলে, গ্রমেহ, শুক্রক্ষয়, লিঙ- 

শৈথিল্য, কাঁস, গীনস, বস্ষ্া, আমবাতি, জ্্রীরোর কঠরোগ, নাসারোগ, সন্নিপাত, 

জর এরং যাঁবতীয় কফ ও সন্নিপাত দৌঁষজ ব্যাধি নিবারিত হয়| 

কাঁমিনী-মদ-ভঞ্জন |-_পারদ ১ একপল ও গন্ধক ১ একপল এই 

উভয় দ্রব্য সু'দী-পুষ্পের রসের সহিত ৩ তিন দ্রিন মাড়িয়া, শ্রীকামদেবরস-পাকের 
স্তায় বাঁলুকাযন্ত্রে ১ একপ্রহর কাল পাক করিবে । তৎপরে ওষধ বাহির করিয়া 

লইয়া, তাহাতে কুস্কুমের জলের একদিন ভাবনা! দিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় ।* 
চিনির সহিত্ত'সেবন করিলে রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়| 

' কাঁমধেন্ু-+_ শোধিত গন্ধক-চূর্ণ ৫ পাঁচপল ও সুপক-আমলকীচুর্ণ 
£ প্লাচপল, একব্র করিয়া,তাহাতে আমলকীর রসের ও শিমুলের রদের যথাক্রমে 

স্্তবার করি! ভাবনা দিবে, শুফ- হইলে, তাহার সহিত ১০. দশগল চিনি 

ফিঞঞ্পপলরনডগপ লিলি 
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ও মধু মিশ্রিত করিবে। ইহা উপযুক্তমাত্রায় (৪ চারিমাষ! পরিমাণে স্বত ও 
মধুর সহিত ) সেবনীয়। সেবনাস্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধপাঁন কর্তব্য। ইহা সেবন 
করিলে অশীতিবর্ষবয়স্ক ব্যক্তিরও রতিশক্তি.বর্ধিত হয়। 

সিদ্ধ-সুত | মুক্তা, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য ও যবক্ষার,_প্রত্যেক দ্রব্য 
১ একতোলা পরিমাণে একত্রিত করিয়া, রক্তোৎপলের রসের সহিত মাঁড়িয়া, 
তাহার সহিত ১ একতোল! গন্ধক মিশ্রিত করিয়া পুনরায় মাঁড়িবে ) পরে এ 
সমস্ত দ্রব্য একটা বোতলে পুরিয়া, তিনপ্রহর পধ্যস্ত বালুকা-যন্ত্রে পাক করিবে । 

শীতল হইলে ওষধ বাহির করিয়া, তাহা তালমূলীর রস ও চিনির সহিত ৫ পীঁচ- 
রতি পরিমাণে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে, ধ্বজভঙ্গ রোগ আরোগ্য হয়, 

শুক্র বৃদ্ধি পায় এবং অত্যন্ত ছর্বলও বলবান্ হয়। পথ্য__স্বত, দুগ্ধ, শালিতগুল, 
পায়রার মাংস ও তিমির মাংস । 

কামদীপক |-_২ ছুইপল শ্বেত-পুনর্নবার মৃলচূর্ণে তিনবার শিমুল- 
মূলের রসের ভারনা! দিয়া, তাহার সহিত মোচরস ২ ছুইপল ও গন্ধক ও চারি 
পল মিশ্রিত করিয়া সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ইহা / একপোয়া ছুপ্ধের 
সহিত ও চারিমাষামাত্রায় সেব্য। এই ওষধ সেবন করিলে, শরীর কামদেব 

তুল্য কাস্তিবিশিষ্ট হয় । 

পুষ্পধন্ব! |-_রসসিন্দুর, সীসা, লৌহ, অত্র ও,বঙ্গ, এই সমস্ত দ্রব্য 

একত্রিত করিয়া, তাহাতে ধু্তৃরা, যষ্টিমধু শিমূল-মূল ও পাণের রসের ভাবনা 
"দিয়া, ২ ছুইরতি পরিমাণে বঁটিকা করিবে । ত্বৃত, মধু, চিনি ও ছুগ্ধ সহযোগে ইহা 
সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে রতিশক্তি, আয়ু$ ও বল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

পু্চন্দ্র।__রসসিন্দূর, অন্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ন্গ ু স্ব্ণমাক্ষিক, 
ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, মধু ও ঘ্বত সংযোগে মর্দিনপূর্বক ১ এক 
মাষা পরিমিত বকা প্রস্তত করিবে । ইহা শরীরের পুষ্টিবর্ধক। 

কামাঘি-ন্দীপন পারদ, গদ্ধক, হিল ও মনছান,_ প্রত্যেক 
দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে একত্র করিয়া, যথাক্রমে.-তাহাতে আদা, ধুতুরাবীজ, 

শ্বেজয়ন্তী ও তৃকঙ্গরাজের রসের ৭ দাঁতবার করিয়া ভাবন! দিয়া, কাচ-কুপীর 
ভিতরে রাখিবে এবং বালুকাযন্ত্রে ৬ "ছয়দিন পাক করিয়া ওঁধধ বাহির. করিয়া 
লইবে। পরে তাহার সহিত সমান পরিমাণে এলাইচ, জায়ফল, পুর, মৃগনাভি, 



মাড়ি গর ভিডি মাত্রা_-২ ছুইরতি। ইহা সেবন 

করিলে, তেজঃ বল, পুষ্টি ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয় ইহা! বিবিধ-রোগনাশক ও 
কামোদ্দীপক । 

... কাষেশ্বর মোদক 1- কুড়, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুম্মাপ, 
| তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাঁড়ার বীজ, শতমূলী,. কেগুর, যমানী, তালাস্কুর, ধনে, 
 বষ্টিমধু, গোরক্ষ-চাকুলে, তিলতগুল, মৌরী, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটী, কীকৃড়া- : 
( শু্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্চজীরা, চিতামুল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর,. 

পুনর্নবা, গজপিগ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, কটফল, 
_ প্রত্যেকের সমভাঁগ চূর্ণ, ইহাঁদের সর্বসমষ্ট্রির ও চারি ভাগের এক ভাগ অভ্র. 
ভন্ম, ছুইভাগের একভাগ দিদধিচর্ণ, ৮ আটভাগের একভাগ গন্ধক এবং দ্বিগুণ | 
চিনি,_এই সমস্ত দ্রব্য উপযুক্ত পরিমিত দ্বত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া 
| মোদক করিবে। অর্দতোলা হইতে ২ ছুইতোল1 পর্য্স্ত মাত্রায় এই মোদক 
 উষ্ছুপ্ধের সহিত সেবন করিলে, বীরধ্যবৃদ্ধি ও বীরয্য্তস্ত হইয়া থাকে 

| কামাগ্রি-সন্দীপন মোদক ।- পারদ, গন্ধক, অত্র, যবক্ষার, সাচী- 

| ক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শঠী, ষমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র,_- 
প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা; দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও 

জায়ফল,-_প্রত্যেক দ্রব্য ও চারিতোলা 9 বিদ্ধড়কবীজ ও ব্রিকটু--প্রত্যেক ৬. 
ছয়তোলা ; ধনে, আকন্দ, যষ্টিমধু, মৌরী ও কেশুর,__প্রত্যেক ৮ আটতোলা ; 
শতমূলী, ভূমিকুম্মাও, ত্রিফলা, হস্তিকর্ণ- পলাশের ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশী- 

বীজ ও গোক্ষুরবীজ, প্রত্যেক ১০ দশতোল! ; সর্ধসমষ্টির সমান সবীজ-সিদ্ধি- 
চূর্ণ ও সর্ববসমা্গ চিনি, উপযুক্ত পরিমাণে ঘ্বত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, ২ 
ছুই তোল! কর্পূর তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । |০ চারি আনা হইতে ১ এক- 

৷ তোলা! পর্য্যস্ত মাত্রায়, উঞ্ণছুদ্ধহ ইহা সেবন করিলে, শুক্র ও মৈথুনশক্তি অত্যন্ত 
বৃষ্িপার; এবং মেহ, গ্রহণী, কাস, অল্পিত্, ৮৮ ৬০০০৭ 
প্রভৃতি রৌগ নিবারিত হইয়া! থাকে ।' | 

. মদন-মোদক 1 _ত্রিকটু, ত্রিফলা, কীক্ড়াশী, কু, সৈন্ধব, ধনে 

সী, তালীশপত্র, কট্ফল, নাগেশ্বর, ম্নেখী এবং ঈষত্ভজ্বিত জীরা ও কৃষ্জীরা 
--প্রত্যেক দ্রব্য সভাগ ) সর্বসমান স্বৃত-ভঙ্জিত সবীজসিদ্ধিচু$ এবং সর্ববসমষ্টির 
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শপ শপ পপ ২ পশোশপোসি শিকল পপ সিপোসপ্ীসপসপী ৯ পাশাপাশি পাপা সী শা শীল পি প্পিপশী শিপ পপ আচ এ. সস্পম্প শত শসা ছল বে ০ 

সমান চিনি, উপযুক্ত দ্বত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে) পরে 
তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও কপূর মিশাইয়া, সুগন্ধি 
করিয়া লইবে | এই মোদক।* চারি আনা হইতে ১ একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় 
উষ্চজলসহ সেবন করিলে, শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধি, এবং কাস, শূল, সংগ্রহ- 
গ্রহণী ও বাতঙ্লেম্মজ পীড়ার শাস্তি হইয়। থাঁকে। 

"এ্ীমদনানন্দ মোদক |-_পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক: ১ এক 

ভাগ, অভ্র ৩ তিনভাগ এবং কপূর, দৈদ্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, 

শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, জয়িত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীবা, যষ্টিমধু, 
বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামুনহাটা, নাগেশ্বর, কীকৃড়া- 

শৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতাশূৃল, দস্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনি, 
ধনে, গজপিপ্পলী, শঠী, বালা, মুতা, গন্ধভাছুলে, ভূমিকুম্মাড, শতমূলী, আকন্দ- 

মূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিদ্ধড়কবীজ ও দিদ্ধিবীজ,__ইহাদের প্রত্যেকের 
১ একভাগ চূর্ণ, শতমূলীর রসের সহিত একত্র মর্দন করিয়া, পুনর্ববার শু ও চূর্ণ 
করিয়া লইবে ; পরে এ চূর্ণসমষ্টির & এক চতুর্থাংশ শিমৃলমূল-চূর্ণ, শিমূলমূলের 1 
সহ সমুদায় চূর্ণের অর্ধাংশ সিদ্ধিচূর্ণ এবং সমুদ্রায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি লইয়া, প্রথ- 
মতঃ এঁ চিনি উপযুক্ত ছাগছুদ্ধে গুলিয়া পাক করিবে এবং আসন্নপাকে এ স্মস্ত 

চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে । পাকশেষে তাহাতে কিঞ্চিৎ দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, 

কর্পূর, সৈম্ধব, ত্রিকটু-চুর্ণ ও ঘ্বত মিশ্রিত করিবে এবং শীতল হইলে কিঞ্চিৎ মধু 
তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া রাঁথিবে। | চারি আনা হইতে ॥* অদ্ধতোলা 
পর্য্যস্ত মাত্রায় ইহা হুপ্ধসহ সেব্য। রী শুক্র ও রতিশক্তির বুদ্ধি হয়; এবং 

স্ৃতিকা, গ্রহণী, বহুমূত্র, প্রমেহ, অগ্রিমান্য ও কাস প্রতৃক্কি বহুবিধ রোগ 

নিবারিত হয় । 

রতিবল্লভ মোদক ।-__চিনি /২ ছইসের, শতমূলীর রস 99 চারিসের, 

রঃ কাথ /3 চারিসের, গব্যছুদ্ধ /ও চারিসের, ছাগছুদ্ধ /৪ চারিসের, দ্বৃত 

॥০ অর্থসের, প্রক্ষেপার্থ-_দিদ্ধিদূর্ণ ৫. পাচ পল এবং আমলকী, জীরা, কৃষ্জীরা, 
্ দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশীকটুজ, গোরক্ষ-চাকুলে, 
তালের আটির অঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, ত্রিকটু, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, 
দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পিগুখেজুর, কুলেখাড়ার বীজ, কটুকী, রি 
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রি ও কবিরাজি-শিক্ষা। চর 
পেশ শশী শশপীসপিসপীপাপ্পী পিপিপি পাপ 

মধু, কুড়। _ লব, , দৈন্ধব, (যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপ্পলী,_প্রত্যেক 

দ্রব্য ২ ছইতোল! গ্রহণপুর্বক যথানিয়মে পাঁক করিবে । পাঁকশেষে শীতল হইলে, 
২ ছুইপল মধু এবং কিঞ্চিৎ মুবগনাভি ও কপূর তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । 
পুর্ববৎ মাত্রীয় ইহ! সেবন করিলে, পৃৰ্ধোক্ত উপকার লাভ করা যায় । 

ত্রিকণ্টকাগ্য মোদক ।- _গোক্ষুর-বীজ, কুলেখাড়ার বীজ, অশ্বগন্ধা, 
শতমূলী, তালমুলী, আলকুশীবীজ, যষ্টিমধু গোরক্ষ-চাকুলে ও বেড়েলা, ইহাদের 
প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া, আটগুণ হুদ্ধে সিদ্ধ করিবে এবং তাহা 

চূরণপরিমিত ঘ্বতে ভাজিয়া, চূর্ণের দ্বিগুণপরিমিত চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া, 

মোদক প্রস্তত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়। ইহার মাত্র! ২ হুইমাষা 
হইতে ও চারিমাষা পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে। এই মোদক বৃষ্য এবং অন্তান্য 
বাজীকরণ ওষধ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । 

বৃহৎ শতাবরীমোদক |__শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষ- 
চাকুলে, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়াবীজ ও ভূমিকুম্মা্ড, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ 
১ একপল, সিদ্ধিচুর্ণ ২₹৮ আটাইশপল, মহিষছুপ্ধ ১৭/০ সাড়ে সতের পল, শতমূলীর 
রস ১৭॥০ সাড়ে সতের পল, ভূমিকুম্মাণ্ডের রস /৪ চারিসের এবং ২৫ পঁচিশসের 
চিলি একত্র তাত্পাত্রে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে, নিম্নলিখিত দ্রব্যসকল 

তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে । প্রক্ষেপত্রব্য যথা-_ত্রিকটু, ত্রিফলা, দক্তী, দারুচিনি, 

তেজপত্র, এলাইচ, সৈম্ধব, শঠী, ধনে, বালা, মুতা, কস্তবরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, 

জয়িত্রী, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, বারেন্ত্র ( পচাপাতা ), গেলা, শুল্ফা, 

চই, দারুহরিড্র, প্রিয়ঙ্থু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, গুগ গুলু, জাতীপুষ্প, যমানী, 

কট্ফল, নাগেশ্বক্, মেথী, যষ্টিমধু, দেবদার, মৌরী, তালীশপত্র, পিগুখেজুর, 

পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাছক ও যবক্ষার, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোল!। 
পাক সম্পন্ন হইলে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও কর্পূর দ্বারা তাহার সুগন্ধ 

করিবে । মাত্রা-॥০ অর্ধ তোলা হইতে ২ ছুইতোলা পথ্যস্ত। অন্থুপান--১ 
একপল ছুপ্ধ। প্রাতে বা আহারের সময়ে ইহা সেব্য এবং ইহার সেবনে ক্ষয়, 

অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, বাডুরজ্, প্রমেহ, ্ লীপদ ও শোঁথ প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনষ্ হয়। 

ইহা অনপত্যা! স্ত্রী এবং ছুর্বল, ক্লীব, অরশু্র ও ক্ষীণতেজা ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ ওষধ 
০০৮০০০৪০৪ 
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পি শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ | ৬০৯ ও 

অস্কৃতপ্রাশ ঘুত ।-_-দ্বত /3 চারিসের, মুচ্ছনার্থ কুস্কুম ও চাঁরিতোলা, 
ূ কাথার্থ__ছাগমাংস ১২॥০ সাড়েবারদর ও অশ্বগন্ধা ১২/০ সাড়েবারসের, পৃথক্ 

' পৃথথক্ ৬৪ চৌধষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ ষোঁলসের করিয়! অবশিষ্ট রাখিবে। 
পরে ছাগছুপ্ধ ১৬ ষৌলসের ; কক্কার্থ__বেড়েলার মূল, গোঁধুম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, 

গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধ'নে, তালাঙ্কুর, ত্রিফলা, মুগনাভি, আলকুশীবীজ, মেদা, 
মহামেদা, কুড়, জীবক, খষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্থু, মঞ্রিষ্ঠা, তগরপাছুকা, 
তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, রেণুকা, সরল- 

কাষ্ঠ, জয়িত্রী, ছোট এলাইচ, নীলশু'দী, অনস্তমূল, তেলাকুচার মূল, জীবস্তী, 
খদ্ধি, বৃদ্ধি ও যজ্ঞডুন্থুর, -প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোল! গ্রহণপূর্বক যথাবিধি পাক 
করিয়! ছাকিয়া, তাহার সহিত /১ একসের চিনি মিশ্রিত করিবে । ॥৭ র্ধ- 

৷ তোলা হইতে ১ একতোলা পধ্যস্ত মাত্রায় ইহ! উষ্ণছুপ্ধদহ সেবন করিলে, ধবজ- 

| ভঙ্গ, শু্রমেহ, শুক্রহীনতা, আর্তব-হীনতা, বঙ্ধা, কাস ও ক্ষীণরোগাদি নিবারিত 
| হয়। ইহা বলকারক, শুক্রজনক এবং রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক | 

বৃহৎ অশ্বগন্ধা ঘ্ৃত।__ত্বত /3 চারিসের, ক্বাথার্থ__অশ্বগন্ধা ১২৫০ 

সাড়েবারসের, জল ৬3 চৌষট্রিসের,__শেষ ১৬ ষোলসের; ছাগমাংস ২৫ পঁচিশ- 

সের, জল ১২৮ একশত আটাইশসের» শেষ ৩২ বত্রিশসের ; ছুপ্ধ ১৬ যোলসের, 

৷ এবং কন্কার্থ__কাঁকোলী, ক্ষীরকাকোলী, খদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদা, মহামেদা, জীবক, 
| খষতক, আলকুশী-বীজ, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানী, মাষাঁণী, জীবস্তী, 
পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুম্মাও__মিলিত /১ একসের) একত্র পাক 
করিবে। পাক শেষ হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কক্দ্রব্য ছাকিয়। লইয়া, পুনর্ধ্ধার 

[পাক করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে, 4০ অর্ধসের চিনি -ও অর্থসের মধু 
তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । অদ্ধীতোলা হইতে ১ একতোলা পর্য্যন্ত মাত্রায় 

ইহা প্রযোজ্য । এই দ্বত মেবন করিলে, অম্ৃতপ্রাশ-ঘ্বতোক্ত উপকারসমূহ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা! বিশেষ পুষ্টিকারক | | 

বৃহৎ শতাবরী ঘৃত।-_ত্বত 4৪ চারিসের, শতমূলীর 'রস ৮ আট- 
সের, ছুপ্ধ৮ আটসের, কন্কার্থ_জীবক, খষভক, মেদা, মন্ামেদা, কাকোলী, 
ক্ষীরকাকোলী, ভ্রাক্ষা, যষ্টিমধুট মুগানী, মাষাণী, ভূমিকুম্মাণ্ড ও রক্তচন্দন,__ 
মিলিত /১ একপের ; একত্র পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে, চিনি ও 

শা শী ্ী্ি্ী শী ীশাশীপটট শশী শশী 

পপ এপ জপ সস আস 



৯ 0, একি  কবিরাজি-শিক্ষ ; নী 
স্পাাপ্পিস্প পিলার শী পিপিপি শালি পাপ পলক চিনো 

মধু__মিলিত /১ একসের. তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ইহা'উৎকৃষ্ট বাজীকরণ 
ওষধ। ইহা সেবন করিলে, রক্তপিত্ত, বাঁতরক্ত, ক্ষীণশুক্রতাদোষ, অঙগদাহ, 

শিরোদাহ, 'পৈত্তিক জর, যোনিশূল ও মৃত্রকৃছ্ছু প্রভৃতি রোগসমূহ আরোগ্য হয় 

এবং বল, বর্ণ, অগ্নি ও শুক্রের বুদ্ধি হয় । 

কামদেঁধ ঘ্ৃত।___দ্বত /3 চারিসের, ককাথার্থ__অশ্থগন্ধা ১০০ একশতপল 
(১২০ সাড়েবারসের ) গোক্ষুর ৫০ পঞ্চাশপল (/৬।০ সওয়। ছয়সের ) এবং 

শতমূলী, ভূমিকুম্াণ্ড, শালপাঁণী, বেড়েলা, অশ্বথের শুঙ্গা, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, 
গাস্তারী-ফল ও মাঁষকলাই, প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাণে লইয়া, ২৫৬ 

ছুইশত ছাপান্নসের জলে একত্র পাঁক করিয়া, ৬৪ চৌষটিসের থাকিতে নামাইবে | 
কন্কার্থ দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাঁগেশ্বর, আঁলকুশী-বীজ, 
নীলোৎপল, শ্তামালতা, ক্ষীরকাঁকোঁলী, অনস্তমূল, জীবক, খষভক, মেদা, মহা 

মেদা, কাকোলী, জীবস্তী, যষ্টিমধু, খদ্ধি ও বুদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুই 
তোলা, চিনি ১৬ ষোলতোল/,.ইক্ষুরস ১৬ ষোলসের ও তুগ্ধ ১৬ যোলসের, 
যথাবিধি পাঁক করিবে । এই ঘ্বত ব্যবহার করিলে, রক্তপিত্ত, রক্তক্ষীণতা, বাত- 

রক্ত, হলীমক, শোঁথ, স্বরভেদ, বলক্ষয়, অরুচি, মুত্ররুদ্ছু ও পার্বশূল প্রভৃতি রোগ- 

সমুহ নষ্ট হয়। ইহা বন্ধ্যা স্ত্রী এবং ছুব্বল, ক্লীব ও অন্পশুক্রবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে 

বিশেষ উপকারক ও শ্রেষ্ঠ ওষধ। ইহা সকল খতুতেই ব্যবহার করা যাঁয়। 
পল্লবসার তৈল ।-__তিলতৈল, ব্রিফলার ক্াথ, লাক্ষার কাথ, তৃঙ্গ- 

' রাজের রস, শতমূলীর রস, কুম্মাণ্ডের জল, ছুগ্ধ ও কাজি, প্রত্যেক দ্রব্য / 

চারিসের ; এবং কন্ধার্থ-_পিপুল, হরীতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলশু দী, ষষ্টিমধু ও 
ক্ীরকাকোলী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে যথাবিধি পাক করিয়া, 

তাহাতে কপূর, নী, মৃগনাভি, গন্ধবিরজা, জয়িত্রী ও লবঙ্গ__-প্রত্যেক দ্রব্যের 
৪ চারিতোলা পরিমাণ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে । ইহা বায়ু ও পিত্তজনিত বিবিধ রোগ 

এবং শূল, প্রমেহ, মৃত্রকদ্ছু ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়ানাশক । 

শ্রীগোপাল-তৈল.।__তিলতৈল ১৬ যোলসের, শতমূলীর রস, 
কুমড়ার জল-ও আমলকীর রস বা কাথ-_ প্রত্যেক ১৬ ষোলসের 7) এবং ক্কাথার্থ 

- অশ্বগন্ধা, ীতর্বাটী ও: বেড়েলা-_প্রত্যেক :১০* একশতপল /( ১২০ সাড়ে- 
বারসের ),. পৃথক্ পৃথক্ ৬3 চৌষটিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ যোলসের করিয়া 

বট িডিনিরারিাটাডাটিনাডি রিতা ০ 



ভি ৭ বন 
. শক্ততারল্য ও খ্রজভঙগ। ৬০৩ 

পপ লোপা সা শত - পীশশি ল 
শীশাশীশি শীশিশীশী্টি সপ শি পীশ্পীশীশীিশী শি শীট শীট শশী শশিশীপীশিশী তি শে পিসি 

অবশিষ্ট রাখিবে। এবং বৃহৎপঞ্মূল,  কণ্টকারী, রুল, কেয়ার মুল, নাটা- 
করঞ্জমূল ও পালিধাছাল,__ প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল পরিমাণে একত্র চৌবষ্টি- 
সের জলে পার করিয়া, ১৬ ষৌলসের অবশেষ রাখিবে। কন্কার্থ_অশ্বগন্ধা, 
চোরপুষ্পী, পদ্মকাষ্ঠি, কণ্টকারী, বেড়েলা, অগ্ুরু, মুতা, গন্ধতণ, শিলারস, রক্ত- 
চন্দন, শ্বেতচন্দন, ব্রিফলা, মূ্ববামূল, জীবক, খফভক, মেদা, মহার্চ্দা, কাকোলী, 

 ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবস্তী, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, কুস্কুম, খটানী, কস্তরী, 
ূ দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শৈলজ, নখী, নাগরমুতা, মৃণীল, নীল- 

শুঁ'দী, বেণামূল, জটামাংসী, দেবদারু, বচ, দাড়িমের বীজ, ধনে, খদ্ধি, বৃদ্ধি, দনা 

ও ছোট এলাইচ,__প্রত্যেক দ্রব্য ও চারিতোলা৷ পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক 
করিবে। এই.তৈল মর্দন করিলে, যাবতীয় বায়ুরোগ, মুচ্ছ, অপন্মীর, উন্মাদ, 

৷ প্রমেহ, মৃত্রকচ্ছ,, মৃতবৎসাদোষ, শুল ও ধ্বজভঙ্গ পীড়া নিবারিত হয়। 

চন্দনাদি তৈল ।-_-তিলতৈল / চারিসের এবং কন্ার্থ_শ্বেতচন্দন, 
রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, কালিয়াকান্ঠ, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, 
পদ্লাকাষ্ঠ, তু'দ্, কপূর, মুগনাভি, লতাকস্তরী, শিলারস, কুম্কুম, জায়ফল, জাতী- 
পত্র, লবঙ্গ, ছোট-এলাইচ, বড়-এলাইচ, কক্কোল, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, 
বালা» বেণার মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, মুরামাংসী, শৈলজ, কপূর, ভদ্রমুা 
রেণুক, প্রিয়ঙ্কু, সরল-নির্ধ্যাস, গুগ গুলু, লাক্ষা, নবী, ধুনা, ধাইফুল, গেঁঠেলা, 

মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাছকা ও মোম,প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্ধতোলা পরিমাণে লইয়া 
যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল ব্যবহার করিলে বল, বীর্য ও রতিশক্তিবর 
বৃদ্ধি হয়, কামের দীপ্তি হয় এবং রক্তপিত্ব, ক্ষয় ও জর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। 

ভল্লাতকাগ্ তৈল | _ভেলা, বৃহতীফল ও দাড়িম-ফলের, ত্বক্, 
ইহাদের কক্কে কটুতৈল যথাবিধি পাক করিয়া, মর্দন করিলে লিঙ্গ দৃঢ় হয়। 

অশ্বগন্ধা তৈল | _অস্বগন্ধা শতমূলী, কুড়, জটামাংসী ও বৃহতীফল, 
ইহার্দের কন্কে ও চতুণ্ড৭ ছুগ্ধে যথাবিধি .তিলটৈল, পাঁক করিয়া মর্দন করিলে, 
স্তন। লিঙ্গ ও কর্ণপালি বদ্ধিত হয় । 

সুতসপ্তীবনী-স্থরা  _নৃতন গুড় ১২॥* সাড়েবারসের, বাবলাছাল, 

কুলছাল ও নুপারী, প্রত্যেক দ্রব্য /২-ছেইসের); লোধ 4০ অর্থসের, ' আদ! 
/ একপৌয়। এবং সমুদায়ের অষ্টগুণ জল লইবে। প্রথমে জলে গুড় খুলিয়া, 

শি শশী শশী ্াাাীশ্্পিশশীশাশ্াাটিপিশীীীোপস্পী্পািশিিিশী 

রি... 



পপ উপ পপ পপ পপ কা জা ঙ টিটি গু 

পিক . কবিরাজি-শিক্ষা। তু 
৯ পক পপ আপস পা আতা পাপ ৯ উপ সপালা পাক পা পিপল সপ পাশ 422 

পরে যথাক্রমে আদা বাবলাছাল ও কুলছাল উহাতে নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে 
মিশ্রিত করিবে, তৎপরে স্থপারী ও লোধ তাহীতে প্রক্ষেপ দিয়া, শরাদ্বার৷ পাত্রের 

মুখাচ্ছাদন ও উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া, ২০ কুড়ি দিন তদবস্থায় রাখিবে । অতঃ- 

পর মুন্ুয়-মোছিকা বা মযুরাখ্য যন্ত্রে তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে ; এবং সেই 
পাত্রমধ্যে সুপারি, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন 
শুল্ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, জটামাংসী, দারুচিনি, এলাইচ, 

জীয়ফল, মুতা, গেঁঠেলা, শু'ঠ, মেথী, মৌরী ও রক্তচন্দন, প্রত্যেক দ্রব্য ও চারি- 
তোলা পরিমাণে কুটিয়া নিক্ষেপ করিবে। পরে যথাবিধি চুয়াইয়া সুরা উদ্ধংত 
করিয়া লইবে। ধাতু ও বয়ঃক্রম অনুসারে ইহার মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। এই 
ওষধ সেবন করিলে, মেধা, অগ্নি, স্থৃতি, বল, শুক্র, বীর্য্য, পুষ্টি ও রতিশক্তি 

বদ্ধিত এবং শরীর দৃঢ় হয়। এই স্থরা বিবেচনা পৃব্বক নানাবিধ রোগেও 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

দশমুলারিষ্ট ।-_-দশমুলের প্রত্যেক উপাদান € পাঁচপল, চিতামূল 
২৫ পঁচিশপল, কুড় ২৫ পঁচিশপল, লোধ ২৭ কুড়িপল, গুলঞ্চ ২০ কুড়িপল, 

আমলকী ১৬ ষোলপল, ছুরালভা ১২ বারপল, খদির, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী,_- 

প্রষ্েক ৮ আটপল; কুড়, মঞ্রিষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামুনহাটা, 
কয়েতবেল, বহেড়া, পুনর্নবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনস্তমূল, কুষ্ণজীরা, 

তেউড়ী, রেণুক, রান্না, পিপুল, সুপারী, শী, হরিদ্রা, শুল্ফা, পল্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, 

হুতা, ইন্দ্রযব, কীক্ড়াশৃঙ্গী, জীবক, খষভক, মেদা, মহামেদা, কাক্লা, ক্ষীর- 

কাক্লা, খদ্ধি ও বৃদ্ধি-_প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইপল এবং পাকার্থ জল সমুদ্রায়ের 
৮ আটগুণ, শেষ £ এক-চতুর্থাংশ (সিকি) এবং দ্রাক্ষা ৬০ ষাটপল, জল ৩০ 

ত্রিশসের, শেষ ২২॥* সাড়েবাইশসের ;--এই উভয়ের কাথ একত্রিত করিয়া 

ুন্ময়পাত্রে রাখিয়া তাহাতে /3 চারিসের মধু, ৫০ পথ্ণশসের গুড়, ৩৯ ত্রিশ- 
পল ধাইফুল) এবং কীক্লা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, 
তেজপত্র, নাগেশ্বর ও পিপুল,__প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইপল ও অর্দধতোলা মৃগনাতি 
মিশ্রিত করিয়া, এপান্র একমাসকাল মাটীতে পৃ*তিয়া, রাখিবে ।' তৎপরে উহা 
উত্তোলন করিয়া, তাহাতে ৮ আটতোল! নির্মলীফল নিক্ষেপ করিয়া, রসকে 
নির্শল' করিবে ।' কালি সা গ্রহণী, অরুচি, শূল, শ্বীস, কাস, তগন্দর, 

ট টিরাটিটিিিতীউনারাটিরাতি 
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বাতব্যাধি, ক্ষয়, সর্দি, পা কামলা, কুষ্ঠ, অর্শ, মেহ, অরুচি, মৃত্রকৃচ্ছ, ও ধাতু- | 

ক্ষয় প্রভৃতি রোগসমূহ প্রশমিত হয়। ইহা! অতিশয় পুষ্টিজনক, কামোদ্দীপক 
এবং তেজঃ, বল ও শুক্রবর্ধক | 

8/- 

পপ আলী পপ 

মেদোয়োগ। 
০৮০৩ 

০৩ ৩ তি 

বিড়ঙ্গাদি-চুর্ণ।-__বিড়ন্গ, শুঠ, ষবক্ষার, কাত্তলৌহের ভন্ম, বচ ও 
আমলকী-চুর্ণ, মধুর সহিত সেবন করিলে, মেদোরোগ নিবারিত হয় । 

অমৃতাদি গুগ্গুলু ।-__গুলঞ্চ ১ একভাগ, ছোট এলাইচ ২ ছুইভাগ, 
বিড় ৩ তিনভাগ, কুড়চি ও চাঁরিভাগ, ইন্দ্রষব ৫ পাঁচভাগ ; হরীতকী ৬ ছয়ভাগ, 
আমলকী ৭ সাঁতভাগ ও শোঁধিত গুগগুলু ৮ আটভাঁগ ; একত্র মধুর সহিত 

মর্দন করিয়া» ॥5 অর্ধতোল! মাত্রায় সেবন করিলে, মেদোরোগ ও ভগন্দরাদি 
গীড়ার উপশম হয় । 

নবক-গুগ্গুলু ।- ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতার মূল, মুতা ও বিড়ঙ্গ 
ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সব্বসমষ্টির সমান গুগ গুলু, একত্র মিশ্রিত 
করিয়া, অর্ধতোলা মাত্রায় দেবন করিলে, মেদোরোগ, শ্লে্সদৌষ ও 
প্রশমিত হয় । 

ক্রষণাছ্া লৌহ ।__ত্রিকটু, সিদ্ধি, চই, চিতামূল, বিট লবণ, শুত্তিদ- 
লবণ, সোমরাঁজী, এবং সৈন্বব ও সচল-লবণ-_প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ও সর্ব- 
সমষ্টির সমান লৌহভম্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া, ও চারিরতি মাত্রায় তাহা ঘ্বত ও 
মধুর সহিত সেবন করিলে, মেদৌরোগ এবং মেহ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয় । 

বিড়ঙ্গান্ লৌহ ।- _বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, সুতা, পিপুল, শুঠ, বেলশুঠ, 

রক্তচন্দন, বালা, আকনাঘি, বেণার মূল ও বেড়েলা, এইসমন্ত দ্রব্যের সমভাগ 
চূর্ণ এবং সকল চূর্ণের সমান লৌহচুর্ণ, জলসহ পেষণ করিয়া, ত্বতের সহিত ৩13 | 
তিন চারিরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই বটিকা, ওঁষধের ৮ | 

আটগুণ ছপ্ধ-- অন্ুপানের সহিত. সেবন করিলে, সর্বপ্রকার মেহ ও সোমরোগ | 

বনষ্ট হয়। এই ওষধংবল ও কাস্তিকারক, অগ্নির দীগ্তিকর ও বাঁজীকরগ | ॥ . 

১ টি 

স্পা কপাট পাশা স্কাাস্পাা সপে স্পিস্পপ্প্প্প পাপ সপিপিসপী সা পীপিস্পিস্পাস। 



টিরারাররারানারিরািনরারারনরনিরারাতীর 
টন  কবিরাজি-িক্ষ ২ 

শি শশী শী ০? শশী দি শশী পিপাসা পাপ পপ সপ রা 

 বড়বাগ্রিলৌহ | রদসিদূর, হরিতাল, লোহ ও তাত, সমান 
ভাগে লইয়া, আকন্দপত্রের রসসহ-মর্দন করিবে । সেবনের মাত্রা__৩ তিনরতি। 

কফোন্বণ শোঁথ ও স্থলরোগে ইহার সহিত মধু» অথবা মধুসংযুক্ত ঘ্বৃত অন্গপান 

ব্যবস্তথেয় । 

ূ 
বড়বাঞ্জি রস ।- পারদ, গন্ধক, তাভ্রভম্ম ও হরিতাল,_-এত্যেক দ্রব্য 

| সমভাগে লইয়া, আকনের আঠাসহ একদিন মর্দন করিবে । এই ওষধ ৩ তিন- 

৷ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে, শৃলরোগ আঁশু নিবারিত হয় । 

র লৌহ-রসায়ন ।___শিথিলপোষ্টলীবদ্ধ গুগ গুলু, তালমূলী, ব্রিফলা, খদির- | 
কাষ্ঠ, বাসকছা'ল, তেউড়ী, মুণ্ডিরী, নিসিন্দা, চিতামূল ও সীজের মূল,__প্রত্যেক র 
চি দশপল (/১।০ সওয়াসের ) এবং পাঁকার্থ জল ৮০ আশীসের ;--এই 

৷ ককাথ বন্তে ছাকিম়া, তাহার সহিত পূর্বোক্ত গুগগুলু এবং তীক্ষ লৌহের চূর্ণ ১২ 
র ৷ বারপল, পুরাতন ঘ্বত /3 চারিসের ও চিনি ৮ আটপল (/১ একসের ) মিশ্রিত 

করিয়া, তাঅপাত্রে পাক করিবে । পাক্যন্তে শীতল হইলে, তাহাতে মধু /২ ছুই- 
সের, শিলাজতু ২ ছইপল, এলাইচ ২ ইতোলা, দারুচিনি ২ ছুইতোলা, বিড়ঙ্গ ২ 

ছইপল এবং মরিচ, রসাগ্জন, পিপুল, ত্রিফলা ও হীরাকস,--প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুই- 
। পল,*-এই সকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, স্সিগ্চভাণ্ডে রাখিয়া দিবে | সেবনের মাত্র 

সই ছুই তোলা পর্যন্ত; অনুপান- ছ্ৃপ্ধ ও জাঙ্গল-মাংসের রস। ইহা সেবন 

। করিলে, বায়ু, শ্রেম্ষা, কুষ্ঠ, মেহ, জর, কামলা, পাও, ভগন্দর, মুচ্ছ?, মোহ ও 

বিষোন্নাদদ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া বিনই হয়। ইহা স্থলরোগীর 'কশতাকারক, 
বলকর, বুষ্য ও রসায়ন এবং বলিপলিতাদি-নাশক । এই ওঁষধ সেবন করিলে 

নিম্নলিখিত কণকারাদি দ্রব্য কয়েকটার ব্যবহার নিষেধ) ধা কদী, কন্দ, 

কীজি, করঞ্জ, করীর (বাঁশের কৌড় ) ও করেলা । 

ব্রিফলাছা তৈল ।-_-তিলতৈল /3 চারিসের, সুরসাদিগণের ক্কাথ ১৬ 
যোলসের, কন্ধার্থ_ত্রিফলা, আতইচ, মূর্বামূল, তেউড়ী, চিতামূল, বাসক- 
নিমছাল, সোন্দালমজ্জা, বচ, ছাতিমছাল, হরিড্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, নিসিন্া 

অথব! রাঁধালশশা, পিপুল, কুড়, সর্ষপ ও শু$,-_-মিলিত /১ একসের ; যথাবিধি 

পাক করিয়া, পান, অভ্যঙ্গ, নশ্ত ও বন্তিকাধ্যে প্রয়োগ করিলে, দেহের সুলতা $ 

কণু প্রভৃতি কফজ পীড়াসমূহ নিবারিত'হয়।  ''.. 

' দুরটাটিওিচটনিরিডিরীরিরিরিিল. 



নিন স শস্প্পাীশীিীটী তি পদ শী পিশিতিশি ০ নি রি ০ পাচ পি শপীপপস না পপ পিপি পিপি পপ কপি বণ ৮০ পাপ? সপ পলা স্পা পা পপ পাপ ০৯৮০ এ১এএলটীতা 

ৰ উদ্ররোগ । ৬০৭ ন্ 

র মৃহাত্রগন্ধি-তৈল 1 তিলতৈল 43 চারিসের, এবং কন্কার্থ-_রক্ত- ূ 
ূ চন্দন, কুম্কম,. বেণামূল, প্রিয়ঙ্কু, ছোট-এলাইচ, গোরোচনা, শিলারস, অগুরু, 

কন্তরী, কপূর, জয়িত্রী, জাতীফল, কক্পোলীফল, স্থপারী, লবঙ্গ, নলিকা, জটা- 
মাংদী, কুড়, রেণুক, তগরপাছুকা, কৈবর্তৃমুস্তক, নখী, ব্যান্রনথী, পিরিঙ্স-শাক, 

বোল, দনা, গেঁঠেলা, চোংড়ি, শিলাঁজতু, এলবালুক, সরলকাষ্ট, ছ্ভাতিম, লাক্ষা 
ভূঁই-আমলকী, পদ্মকাষ্ঠ, ধাইুল, পুগুরিয়াকান্ঠ ও শঠী, এইসকল দ্রব্যের 
প্রত্যেকটা &০ অর্থতোলা পরিমাণে লইয়া, যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল 
র গাত্রে মর্দন করিলে, ঘর্ম্জনিত ছুর্দ্ধ বিনষ্ট হয় এবং কও ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ : 
৷ প্রশমিত হয়। 
| 
] 
| 

শু 

পাপী শস্পপসপপপজপস্ী পল 

ৃ উদররোগ। 

| পুনর্নবাদি কাখু।-_পুনর্নবা, দেবদার, হরিদ্রা, কটুকী, পটোলপত্র, 
৷ হরীতকী, নিমছাল, মুতা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে গোমৃত্র, ও গুগখুলু 
 প্রক্ষেপ দিয়া, প্রাতঃকালে পান করিলে, উদররোগ, শৌথ, কাস, শ্বাস, শূল ও 
ৃ পাও্ুরোগ প্রশমিত হয় । 

ূ চর্ণ + কর্কচ, সচল ও সৈম্ধাব-লবণ, যবক্ষার, যমানী, রি 

| যমানী, পিপুল, চিতামূল, শু, হিন্কু ও বিটুলবণ, প্রত্যেক দ্রব্য সমপরিমাণে 
লইয়া, তাহাদের সহিত ঘ্বৃত মিশ্রিত করিয়া ।* চারি আনা মাত্রায় আহারের 
প্রথম গ্রাসের সহিত সেবন করিলে, বাতোদর, গুলু, অজীর্ণ অর্শ, পা ও 

গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় । 

| নারায়ণ চূর্ণ ।-_বমানী, হবুষা, ধনে, ত্রিফলা, কৃষজ্জীরা, ঈষৎ কৃষ্তবর্ণ 

স্থল কৃষ্ণজীরা অথব! মৌরী, পিপ্ললীমূল, বনবমানী, শঠী, বচ, শুল্ফা, জীরা, 

ত্রিকটু, স্বর্ণক্দীরী, চিতামূল, যবক্ষার, সাটীক্ষার, পু্ষরমূল, কুড়, পঞ্চলবগ.-ও 
বিড়ঙ্গ, _প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক ভাগ, তেউড়ী ২ ছুই ভাগ, দত্তীমূল ৩ তিন ভাগ, 

রাখালশশ! ২ ছুই ভাগ এবং চন্্মকষ। ৪ চারিভাঁগ, . একত্র মিশ্রিত করিয়া, | 

চঠুর আনা মাত্রায়, উদররোগে ঘোলের সহিত, গুল্রোগে কুলের 'কাথসহণ 
বাত নিরোধে সুরার সহিত, বাযুরোগে প্রসন্লানামক মদ্যসহ, মলনিরোধে দধির 
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৬০৮ কবিরাজি-্শিক্ষা। 
সপ পাট পপ পপ পা পপ পাপ আট লা 

মাতসহ, অর্শোরোগে দাঁড়িমের রসসহ, উদরে ও গুহ্াদ্বারে বেদনা থাকিলে 

থেকল-ভিজান জলসহ এবং অজীর্ণ, আনাহ, পা, শ্বাস, কাম, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্ 

ও বিষদোষ প্রভৃতি রোগে উষ্জজলসহ সেবন করাইবে | ইহা! বিরেচক ওঁষধ । 

কুষ্ঠাদি চূর্ণ ।-__কুড়, দত্তী, যবক্ষার, ত্রিকটু, ত্রি-লবণ ( সৈদ্ধব, বিট, ও 
সচল ) বচ, কুষ্ণজীরা, যমাঁনী, হিং, সর্জিক্ষার, চই, চিতা ও শুঠ, ইহাদের চূর্ণ 
সমভাগে গ্রহণ করিয়া, উপযুক্ত পরিমাণে উঞ্চজলের সহিত পাঁন করাইবে। 
ইহাতে বাঁতোদর রোগ বিনষ্ট হয় । 

| ইচ্ছাভেদী রস' !-_ _শুঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও সোহাগা,-প্রত্যেক 
্ব্য $ একভাগ ও জয়পাল ৩ তিনতাগ, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি- 
পরিমিত বটিক৷ গ্রস্তত করিবে । চিনির জল অন্ুপানসহ ইহা প্রযোজ্য ; 

সেবনের পরে ধত গও্ডষ চিনির জল পাঁন করা যায়, ততবার দাস্ত হয় । বিরে- 

চনের পরে পথ্য--ঘোল ও অন্ন। 

ব্রেলোক্যস্থন্দর রস ।-__শোধিত পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ২ ছুই 
ভাগ এবং তাত্র, অত্র, সৈম্ধবলবণ, বিষ, কালজীরা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চসার, চিতামূল, 

অজমোদা ও 'যবক্ষার,_প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা করিয়া গ্রহণ পুর্ধক নিসিন্দা, 
চিতা ও টাবানেবুর রস সহ এক এক দিবস মর্দন করিবে । এই ওষধ ২ ছুইরতি 
পািমাণে স্বৃতের সহিভ সেবনীয়। ইহাদ্বারা বাতোদর নিবারিত হয়। এই ওষধ 

সেবনের পরে ১৬ ষোলসের গোমূত্র এবং চিতামূল ১৬ ষোলতোলা ও যবক্ষার 
১৬ ষোলতোলার সহিত /3 চারিসের ঘ্বত পাক করিয়া, ঘ্বৃত অবশিষ্ট থাকিতে 

নামাইয়া, সেই ত্বৃত ২ ছইতোলা পরিমাঁণে সেবনীয়। : 
নারাচ-রস | পারদ, সোহাগ! ও মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ, 

গন্ধক, পিপুল ও গুঠ-প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইভাগ এবং শোধিত জয়গাল বীজ 
৯ নয়ভাগ ; একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি পরিমিত বটিক1. প্রস্তুত 

কজিবে। আতপ-চাউলধৌত জলের সহিত ইহা! সেবন করিলে, উদর, শ্লীহা ও 
গুল্রোগ বিনষ্ট হয় । | রা 

' পজলোদক্লারি রস | _পিপুল, মরিচ, তাত্র ও হুরিক্্রাচুর্ণ, এই সকল 

দ্রষ্য সীজের আঠাসহ একদিবস মর্দন করিয়া, তাহার সহিত স্রকল চুর্গের সম্মন 
 জয়পাল-চূর্ণ: ম্িশিত রুরিৰে 1 এই ওষধ. 9. চারিমাধা'পরিমাণে মেবন. করিলে, 

নিনিাটীরিনিডিযারিনিরিরিরনিিতিরাউি 

পপ পপি পিপি পা পি এ ও পপপসসপ 
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বিরেচন' হইয়া, অলোদর রোগ সন্ভই বিনষ্ট হয়. ' সর্বপ্রকার রচম-ন্তস্ত- 
নের জগ দধি ও অম্প--পথা। নি দিনাস্ত অন্ত িসিীিনা 

করিৰে। 

'বহিিরস ।-_-পারদ ও গন্ধক, এই উতয়ের প্রত্যেক দ্রব্য ৮-আটভাগ , 
হরিদ্রা, ত্রিফলা ও মন$শিলা--এপ্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইভাগ” ভেউড়ীমূল, জয়পাল 
ও চিতা, প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনতাগ এবং ত্রিকটু, দস্তী ও জীরা,_প্রত্যেক দ্রব্য 

, ৭ সাতভাগ লইয়৷ চূর্ণ প্রস্তত করিবে । পরে জয়ন্তী, সীজের আঠা, ভূজরাজ) 
চিতা ও এরগুতৈল ইহাদের ক্রমশ€ ৭ সাতবার পৃথক্ পৃথক ভাবন। দিয় ২ ছুই 

তোল! পরিমাণে উষ্জজলের সহিত পাঁন করিতে দিবে । বিরেচন হইলে দিনাস্তে 
একবার সৈম্ধবলবণযুক্ত তক্র পথ্য দিবে । ইহাতে শীতল জল পান কর! নিষিদ্ধ । 

ইহাদ্বারা সকলপ্রকার উদররোগ নষ্ট হয়। 
উদরারি ।-__পারদ, বিস্ৃক, তুঁতে, জয়পালবীজ ও পিপুল, সমভাগে 

লইয়, সেৌঁদালফলের মজ্জ! ও সীজের আঠাঁসহ' মর্দন পৃর্বক, ১ একমাধা-পরিমিত 

বটিকা প্রস্তত করিবে । অন্ুপান-_ত্েতুলের রস। পথ্য--দধি. ও অন্ন। 

ইহাদ্বারা তীর বিরেচনের পর জলোদর বিনষ্ট হয়। জ্ীলোকের জলোদর রোগে 

এই ওঁষধ অতি উৎকৃষ্ট । 

শোথোদরারি লৌহ ।___পুনর্নবা, গুলঞ্চ, চিতামূল, গোরকষ চাকু 
মাণ, সজিনামূল, হুড়হুড়েমূল ও আকন্যমূল,- প্রত্যেক দ্রব্য /১ একসের, জল 

৬৪ চৌবষ্রসের,--শেষ ১৬ যৌলসের, এই ক্কাথের সহিত লৌহতম্ম /১ এক- 
সের, আকন্দের আঠা৷ 4০ একপোয়া, সীজের আঠ1 /%* অর্থসের,. গুগ গুলু 

/* একপোয়া এবং ৪ চারিতোলা পারদ ও ৮ আটতোলা গন্ধকে প্রস্তুত কজ্জলী ! 
মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে । 'পাঁকশেষে জয়পালবীজ, ভাত্রতন্ম; অভ্র, কুষ্ঠ, 

চিতামূল, বন-ওল, শরপুজ্খ, ঘেটুফল, পলাশবীজ, ক্ষীরুই, তাঁলমূলী, ত্রিফলা, 
বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, হুড়ছড়ে, গোরক্ষ-চাকুলের মূল, পুনর্মবা ও হাড় 
যোড়া-_ইহাদের মিলিত চূর্ণ /১ একসের পরিমাণে গুক্ষেপ দিবে । রোগ্গের্ড 
রোগীর অবস্থান্ুসারে মাত্রা ও অন্ুপান বিবেচন। করিয়া ইহ! প্রয়োগ করিলে, 

ক্ঠোথ,” উদর, পাও, কামলা, টনি জর্শঃ, তগন্দর ও চিনির 

নিবারিত হয়৷ 

০০১৬ 8. উপ উপ পা রি সা 
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র পিপ্পলাছ্য লৌহ-। __পিপ্ললীমূল, ভিতামূল, অভ্রভন্ম) ত্রিকটু,' ভ্রিফলা, 

ত্রিমদ)কপ্পুর ও'সৈম্ধব,__ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং -সর্বসমন্তির সমাধ-ল্লৌহ, 
একত্র জলসহ মর্দন করিয়া ৩ তিনরতি প্রমাণ বটিকা, প্রস্তুত করিবে । সির 
অন্থুপান 'সহ সব্ববিধ উদররোগে ইহা প্রযোজ্য ।' 

শ্রীবৈষ্ঠনাথাদেশ বটিকা |__ত্রিকটু ও নিপু প্রতোক ব্য 
( সমভাগ ও-সমুদায়ের দ্বিগুণ জয়পালবীজ, আমরুলের রসসহ মর্দন করিয়া» ১" 

[ একমাধ! পরিমিত বটিকা প্রস্ত্তত করিবে। ইহা সেবন করিলে, প্রবল জলোদর, 

গুল্ম, জর, তিমির, পটল, বিদ্রধি, প্রবল উদাধর্ত, শূল, ক্রিমি, কোঠ, কুষ্ঠ, 
কও ও পিড়কা রোগ*বিনষ্ট হয়! ওঁষধ সেবনে অধিক বিরেচন হইলে, হল্তপদ 

প্রক্ষালন করিয়া, দধি ও অন্ন ভোজন করাইবে এবং অল্প পরিমাণে পথ্য প্রদান 
করিবে। 

অভয়া-বটী ।-__হরীতকী, মরিচ, পিপুল ও সৌঁহাগার খই,২- প্রত্যেক 
দ্রব্য সমান ভাগ ও সর্বসমষ্টির সমান জয়পাল, সীজের আঠাঁসহ মর্দন করিয়া, 
সিদ্ধমটর-পরিমিত বটিক! প্রস্তুত করিবে । ওঁষধ সেবনের নিয়ম £-_-চাউলধোয়। 

[ জলে একটা হরীতকী বাঁটিয়া, তাহার সহিত একবারে.ছুইটী বটা সেবনীয় । 

যতবার উষ্ণজল পান কর! যায়, ততবার বিরেচন হয়, এবং শীতল জল পান 

মাত্রেই বিরেচন বন্ধ হয়। এই.উধধ সেবন করিলে, অষ্টবিধ উদররোগ, জীর্ণ- 
অর, প্লীহা, সকলপ্রকার অজীর্ণরোগ, কামলা ও. কুস্তকামল! নি রোগ 

বিনষ্ট হয়। ইহা,বাতোদর রোগে ব্যবস্থেয় | : : 
বিন্দুম্বত ।--+দ্বত /৪ চারিসের, কন্ধার্থ আকন্দের আঠা ১৬ যোলতোলা, 

 সীজের আঠা ৩৮ আটচল্লিশতোলা, হরীতকী, কমলাগু'ড়ি, শ্তামালতা, লেশাদাল- 
ফলের মজ্জা, শ্বেত-অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দম্তীমূল, চোরপুষ্পী ও 
চিতানুল---প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা এবং জল ১৬ যৌলসের ; একত্র পাক 

করিবে।. এই দ্বতের যত বিস্দুপান করাইযে, ততবার বিরেচন'হইবে। ইহা 

মেবম করিলে, কুষ্ঠ, গুল, উদাবর্ত. এবং সর্বপ্রকার ৬০০০ ডে টার 

রোগও বিনষ্ট হয় । 

" মহ্থাবিন্দু-ঘৃত ।---ঘ্ত /২ ছইসের, কন্ধার্থ--সীজের আঠা ২" ইগঞ্গ 
কমলাগুড়ি ১ একপল, সৈম্ধব ৪ চার্িতোলা, তেউড়ী ১ একপল, "আমলকীর 

ভি, টা 282222০০55-3555-22455444264 পিসী শিপ আত্ম আম বসি তি 

্ 

স্লিপ 



সপ ৯ পিস সপাস তি পাপা পাশ পি 

| উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, উদর $ গুল্সরোগ নিবারিত হয় । 

ৃ চিত্রকঘৃত।__দ্বত /3 চীরিসের, জলী ১৬ যোলসের, গোমূত্র / 
[.আটুসের এবং কন্ধার্থ চিতামূল ৮ আটতোলা ও যবক্ষার ৮ আটতোঁলা, যথাবিধি 
| পাক করিয়া, 'উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, উদররোগ নিবারিত হয়। 

|" ' নাঁরাচ-ঘুত।--ত্বত /* অর্ধসের, কন্ধার্থ-সীজের আঠা, মস্তীমূল, 
1 'ভ্রিফলা, 'বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল--প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা 

| ৬ ছয়মাষা ও হুইরতি পরিমাণে লইয়। যথাবিধি পাক করিবে । ইহা! ১ এক- 
[ তোল! মাত্রাক্ক সেবন করাইবে। অন্ুপাঁন-_উষ্চজল। বিরেচনান্তে সুখোঃ 
| পেয়! প্রস্তত করিয়া পান করিতে হয়। এই ঘ্বুত বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিলে 
1 সকলপ্রকার উদররোগের শাস্তি হয়। . 

হৎ নারাচ ঘৃত ।-_ত্বত /3 চারিসের, কক্কার্থ_-লোধ, চিতামূল, 

| চই, খরিড়ঙ্গ,:ব্রিফলা, তেউড়ী, চোরপুষ্দী, আতইচ, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিজ্রা, 
| দারুছরিদ্র) ও দস্তীমূল--প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা, গোমুত্র /১. একসের, 

সীজের আঠা ৩২ বত্রিশতোলা, সোন্দালমজ্জা ৩২ বত্রিশতোলা এবং ১৬ ষোলসের 
1 জল, যথাবিধি পাক করিবে । এই দ্বৃত পান করিলে, উদরী, আমবাত, গুল্স, 
1 প্লীহা ও ভগন্দর প্রভৃতি বিবিধ রোগের উপশম হইয়া থাকে । 

রসোন-তৈল তৈল /3 চারিদের, ক্কাথার্থ রসুন ১২/০ সাড়েবার- 
[ সের, জল ৬৪ চৌষটিসের, শেষ ১৬ ষোলসের; কন্ধার্থ__ত্রিকটু, ত্রিফলা, 

দস্তী, হিঙ্ু, সৈদ্ধব-লবণ, চিতাঁমূল, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্ত সজিনা, পুনর্নবা, 
সচললবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপ্নলী,-_ প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল এবং তেউড়ী- 

মূল ৬ ছয় পল) ষথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে, সর্ক- 
| প্রকার উদর, শ্লীহা, যক্কং, অন্তীলা, আনাহ, অঙ্গবেদনা, পার্্শূল, অশ্নিশূল, বাত 
। বেদনা, কৃমি, অস্বৃদ্ধি, উদাবর্ত ও মৃত্রকচ্ছ, প্রতি গীড়ার শাস্তি হয়। 
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বৃ 

ৃ 
শোথরোঠা। ূ 

স্পসপ ৩৩ ৩০ সপ 

পথ্যাঁদি কাথ ।-_হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটা, গুলঞচ/.। চিতামূল) 
দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঠ, ইহাদের. কাথ পান করিলে, সর্ধাঙ্গগত | 
শৌথ, বিশেষতঃ হস্ত-পদ ও মুখগত শোথ বিনষ্ট হয় । 

পুনর্নবাষ্টক ।- _পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শু", কট্কী, গুলঞচ | 
না ইহাদের ক্কাথ. পান করিলেও সার্বাঙ্গিক শোথ, উদর: 
রোগ, পার্্বশূল, শ্বাস ও পাওুরোগের শাস্তি হয়। ৃ 

সিংহাস্তাদি পাচন ।-_বাসকছাল, গুলঞ্চ ও কন এ বনি | 

কাথ মধুসহ পান করিলে, শোথ, শ্বাস, কাস, জর ও বমি নিবারিত হয় । ূ 
শোথারি চূর্ণ ।-_-শুফ মূলা, আপা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দস্তীমূল/ বিড, 

চিতামূল ও মুতা,__ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশিত করিয়া, ।০ চারি ! 

আনা মাত্রায়'বিন্বপত্রের রসের সহিত সেবন করিলে, পাওুরোগ গ্রশমিত হয় । | 
পুনর্নবাদি-চুর্ণ ।___পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাদি, বিহ্বমূল, 

গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, চিতামূল; হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিগ্ললী, ; 
ও বাসকগাল, এইসকল দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত রুরিয়া, গোমৃজের 
সহিত পান করিলে, ৮ আটপ্রকার শোথোদর রোগ বিনষ্ট হয় এবং ব্রণরোগেরও 
শীস্তি হইয়া! থাকে । 

শোথারি-মণ্ডুর ।__গোমৃত্রে ৭ সাতবার শোধিত মও্র.৭ সাতপল 
পরিমাঁণে লইয়া, তাহাতে নিসিন্দা, মাণ, আদা ও বন-ওলের রসের, যথাক্রমে 
৩ তিনবার করিয়া ভীবন! দিয়া, /৭ সাতসের গোমুত্রে পাক করিবে এবং 
হাঁতায় লাগার মত গাঢ় হইলে, ত্রিফলা, ত্রিকটু ও চই,_প্রত্যেকের 9 চারি- 
তোল! চূর্ণ তাহাতে প্রঙ্গেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে তাহার সহিত ১৬ 
যোলতোলা৷ মধু মিশ্রিত করিৰে। ইহা! উপযুক্ত মাত্রায় গরম জলের সহিত 
সেবন করিলে, সর্ধদৌষজ এবং সর্বাঙ্গগত শোথ দুর হয়। চি 
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 অগ্নিধুখ-মণুর |--শোধিত মণ্ডুর ১২ (বারপল, পাকার্থ _গোমৃত্র 
১২ বাঁরসের, এবং প্রক্ষেপার্থ পিপু্সমূল, চই, চিতামূল, শঁঠ, দেবদারু, মুতা, 
ত্রিকটুঃ ত্রিফল! ও বিড়ঙ্গ-_ প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল অর্থাৎ ৮ আটতোলা | - এই 
ওধধ, স্ধুর সহিত মর্দন করিয়া, ঘোলের সহিত সেবনীয়। মাত্রা-১ একতোলা । 
ইহা সেবন করিলে, অসাধ্য শোথ ও চিরকাল-জাঁত পাওরোগ নষ্ট হয়। 

রসাভ-মণ্ডুর |__গন্ধক, অভ্র ও পারদ,_-এ্রত্যেক দ্রব্য ও চারিতোলা, 
শোধিত ম্ুরচুর্ণ ২ ছুইপল, হরীতকী-চ্ণ ২ ছুইপল, শিলাজতু ২. ছুইতোলা ও 
১ একতোল৷ কাস্তলৌহ, একত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে ভীমরাজের রস /3 চারি- 
সের, কেশুরিয়ার রস 43 চাঁরিসের, এবং নিসিন্দা, মাণমূল,' ওল, আদা প্রভৃতি 

দ্রব্যের রস আরজ করিবার উপযুক্ত পরিমাণে ভাবনা দিয়! 'রৌদ্রে শু করিয়া, 

কিঞ্চিৎ আদ্র থাকিতে তাহার সহিত ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই ও মুতা ইহার্দের 

চূর্ণ ২ ছইতোলা মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া, ।* চারি আনা পরিমাণে বটা প্রস্তত 
করিবে। অনুপনি-ত্বত ও মধু। সেবনাস্তে পুনর্নধার কাথে ষবক্ষার প্রক্ষেপ 

দিয়া পাদ করিতে হয়। ইহাদ্বার সর্বাঙ্গগত এবং সর্বদৌষজাত শোথ, শ্বাস, 

কাস, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, ছদ্দি, অল্নপিত্ত, অষ্টবিধ শূল, পা, শ্লেম্মদোষ, কুষ্ঠ, 
অরোচক ও জর প্রভৃতি নানাবিধ রোগের শাস্তি হয়। এই ওষধ অমিবর্ধক, 

এবং বৃষ্য, স্ুদ্য ও বায়ুর অন্গুলোমকারক । : - 

তক্র-মণ্ডুর ।-_-সিদ্ধিচূর্ণ ৪ চারিতোলা, লৌহচুর্ণ ৪ চারিতোলা, ৰাশের 
মূল, রুষ্ণাগুরু, নিমছাল, বিজতাড়কমূল ও সমুদ্রফেন- প্রত্যেক দ্রব্য,২ ছুই- 

তোরা; এন্ীং তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, শুল্ফা, মৌরী, মরিচ, গুলঞ্চ, বিমধু, 
জাঁয়ধল, শুঠ-ও সৈম্ধব লবণ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা৷ পরিমাণে লইয়া, 
তাহাতে শ্বেতপুনর্নবার রসের ভাবন! দিয়া, কুলের অ'াটির মত বটিকা। করিবে। 

কেগুরিয়ার রস ও ঘোল অন্ুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে শোঁথ 

নিবারিত হয়। ইহা সেবনকালে ঘোল ও অন্ন পথ্য ভোজন সানির 

লিবগ ও জল নিষিদ্ধ | 

' মাণমণ্ড ।-_পুরাতন মাণের চূর্ণ ১ একভাগ, টিন রি নিল 
ও সজল দুগ্ধ ও২ বেয়াল্লিশভাগ, একত্র পাক করিয়া মওড প্রস্তত পূর্বক প্রত্যহ 
সেবন করিলে, বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাও্ুরোগ বিনষ্ট হয়। - 7 
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পুনর্নবাদি লেহ।_ _পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও .দশমূল, .এইসকল 

চট আটসের, পাকার্থ জল 13 চৌষট্টিসের,_ শেষ ২৬ যোলসের, | 
ং আদার রস /3 চারিসের ; এই উত্য় দ্রব দ্রব্যে ১২০ সাড়েবারসের গুড় ; 

ক করিবে । পাক ঘনীভূত হইলে, ব্রিকটু, তেপত্র, এলাইচ,,দারু- 
চিনি ও চই,--প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইতোল। পরিমাণে উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া, 
শীতল হইলে তাহার সহিত /০ অদ্ধসের মধু মিশাইয়া লইবে। এই ওষধ 
উপযুক্তমাত্রায় লেহন করিলে, শোঁথ, শূল, কাস, শ্বাস ও অরোচক রোগ বিনষ্ট 
হয়, এবং বল, বর্ণ ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়ব থাকে । 

ংস-হরীতকী |-_মিলিত দশমূল /৮ আটসের, পোষ্টলীবদ্ধ হুরীতকী 
১০০ একশতটী, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ যোলসের ; এই ক্কাথ ; 
চাকিয়া, তাহার সহিত ১২॥০ সাড়েবারসের পুরাতন গুড় গুলিবে, এবং পুনব্বার 

ছাকিয়া পূর্বেধোক্ত হরীতকী ১০০ একশতটার সহিত পাঁক করিবে । পাক সিদ্ধ | 
হইলে, ত্রিকটু ও যবক্ষার-_-মিলিত ও চারিপল, এবং দারুচিনি; তেজপরত্র ও | 

এলাইচ--প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোল! পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দ্বিরে, এবং 
শীতল হইলে, ' তাহার সহিত /২ ছুইসের মধু মিশ্রিত করিবে। এ. হরীতকী 
একটা এবং ১ একতোলা পরিমাণে প্র লেহ প্রত্যহ উষ্ণজলসহু সেবন করিহো, 
শোথ, উদর, প্লীহা, গুল্ম, শ্বাস, কাস, আমবাত, অল্নপিত্ত, শুক্রদৌষ, মুত্রদোৌষ, 
ক্কশতা, বিবর্ণতা, অরুচি ও জর প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। .. . ., ৃ 

ত্রিফলাগ্য ঘ্ৃত ।-__ব্বিফলা, চিতামূল, পিপুল, যমানী, লৌহচূর্ণ ও 
বিড়ক্গ, প্রত্যেক দ্রব্য 4০ অর্ধসের, মধু /১ একসের ও পুরাতন গুড়. ৯২০ 
সাড়েবারসের, একটা গ্বতভাবিত-কুস্তের মধ্যে পূরিয়া, একমাসকাল যবগ্লাশির 
ভিতর রাখিয়া দিবে, পরে ছ্াকিয়! লইয়! উপযুক্তমাত্রায় প্রয়োগ করিলে, পোথ, 
গবাস, জর, খনুরুচি ও প্রমেহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়, এবং মৃত্রপ্দোষ, 

' শুক্রদোষ গ্রভৃতিরও শাস্তি হইয়া থাকে । | 

- ভ্রিকট্যাদিলৌহ।__ত্রিকটু, ভ্রিফলা, দত্তীমূল, বিগ, কটুকী, চিতা- 
মূব, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী,__প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও.. সর্বাসম্টির 
দ্বিগুণ লৌহ, একত্র ছুগ্ধসহ* মর্দন করিয়া, ২ ছুই রতিগ্রমাণ- স্বটিকা.করিবে। 
ছুগ্ধ অন্ুপানসহ ইহা সেবন করিলে, শোথ নিবারিভ হইয়া থাকে | . ,. 
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নস শোথরোগ-। ' ১৫ 

ব্র্যেষণাগ্ঘ-লৌহ1-_ত্রিকটু ও যবক্ষার 'এক একভাগ -এবং উভয়ের 
সমান লৌহচূর্ণ একত্রিত করিয়া চুন প্রস্তুত কত্ষিবে। ইহা হুইরতি মাত্রায় 

'ত্রিফলার রসের সহিত সেবন করিলে, সহসাজাত শোথরোগের শাস্তি হয়৷ 

শোথভম্মলৌহ ।-_ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রাক্ষা, কুড়, বালা, শঠী, লৌহ- 
ভন্ম, বচ; লবঙ্গ, কাকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, গুল্ফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও ধাঁইফুল,-_ 
প্রতোক দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। ইহা কুড়চীছালের রসসহ মর্দন 
করিয়া জামপত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে এবং তাহার উপর মাঁটার লেপ দিবে। এই 
ওষধ যথাবিধি গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে, তুলিয়া লইবে। প্রাতঃকালে 
শুদ্ধদেহ হইয়া, ২ ছুইতোল মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার শোথ, গ্রহণী 
ও উদররোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। , 

কটুকাছ্যিলৌহ ।__-কট্কী, ত্রিকটু, দসতীমূল, বিড়ঙ্গ, জরিফলা, চিতামূল, 
দেবদারু, তৈউড়ী, গজপিপুল,--প্রত্যেক দ্রব্য সমান ভাগ এবং সর্বসমষ্টির দিগুণ 

লৌহচুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২ ছুইরতি মাত্রায়, ছুগ্ধের স্হিত সেবন করাইবে। 
ইহা! শোঁথরোগের শ্রেষ্ঠ ওষধ । 

স্থবর্চলাগ্যলৌহ ।-__হুড় হুড়ে, ব্যাপী, চিতা, কট.কী, চই, দেবদাক, 
বনযমানী ও লৌহ, এইসকল ভ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, টচারিরতি 
মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা শোথ, পাও, কাস ও উদররোগ বিনষ্ট' হয় । 

শোথকালানল-রস।-__চিতামূল, ইন্্যব, গজপিগ্ললী, দৈন্ধব, পিপল, 
লবঙ্গ, জায়ফল, সোহাগ, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ- প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছই 
তোলা পরিমাণে লইয়া, একত্র জলসহ মর্দন পূর্বক, ১ এক রতি প্রমাণ বটিক! 
করিবে । অঙ্ুপান- _ফুলেখাড়ার রস। ইহা! সেবন করিলে, জর, কাস, শোখ, 
শৃল, অগ্রিমান্দ্য, সংগ্রহ-গ্রহ্ণী ও মেহরোগ বিনষ্ট হয় । ৰ 

; পঞ্চাম্ৃত-রস ।-_পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১ একভাগ, ভরলোহাগার খই | 
৩ তিনতাগ, মিঠাবিষ ৩ তিনভাঁগ, মরিচ ৩ তিনভাগ, একত্র জলসহ মর্দন কষ্সিয়া; 

গোমূত্র, কেতুরিয়ার' রস, শ্বেতপুনর্নবার রস, চ'মরাঁজর রস, নিসিল্দার রস) | 

এবং খুলকুড়ির রসের বখাক্রমে ১3 চৌদ্দবার করিয়া ভাব 'দি৫ঘ1 ৪ চাঁরিমাধা 
মাত্রায় এই ওঁধা, ঘোল বা কেশুরিয়ার . রস অম্ুপ্ানসহ সেবন করিলে, পো, 
গ্রহ্ণী, পাও, কামলা, ক্র ও অগ্মিমান্্য নিবািত: হয়'। ' পথ্য--ঘোযগ | 

ও রসটা হাক ৮. 

ডা চি র্ 



চে সী পসপীপসচ াটারারাররাররাররেরারারারারা হারা রানা 

৬১৬ কবিরাজি-শিক্ষা । চা 
সর পপ শীল শী পীপস্জী সত আপ কা টিক. পিসী শি শি কাপে শপ 

( আন্প) কিন্তু জল'ও লবণ একবারে নিষিদ্ধ। পিগানার ০০০০৪০০৪ 
ঘোল পান করিতে দেওয়। আবশ্যক । 

ভ্রিনেত্রাখ্য রস ।-_পারদ, গন্ধক, সোহাগার খই, তাত ও লৌহভন্ম, এই 
সকল দ্রব্য একদিন আদার রসসহ মর্দন করিয়া, লঘুপুটে পাক করিবে । ইহা 

1 ২ ছুইরতি, মাত্রায় সেবনীয়। অন্ুপান-_এরগ্ডের ও আপাঙ্গের রস। ইহ 

সেবন করিলে, অসাধ্য শোথরোগও বিনষ্ট হয় 

শোথাস্কুর রস ।- পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাত্র, সীসা ও অত্র প্রত্যেক 
দ্রব্য 'সমানভাগে মিশ্রিত করিকা, নিসিন্দা, হাঁপরমালী, করেৎবেলের ছাল, 

তেঁতুলের ছাল, পুনর্নবা, বেলছাল ও কেণুরিয়া, এই সমুদায়ের রসের যথাক্রমে 
ভাবন! দিয়া, কুলের মত বটিক! প্রস্তত করিবে । ইহা সেবন করিলে, শো, 
জ্বর, অরোচক, পাঁওু, এবং পিস্তজ.ও শ্লেম্মজ রোগসমূহের উপশম হয় । 

ক্ষেত্রপাল রস |-__হিঙ্কুল, বিষ, তাত্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগার খই, 
জীরা ও আফিম,__প্রত্যেক দ্রব্য সমানাংশে লইয়! মর্দন পূর্বক ই অর্থ যৰ 
পরিমাণে বটিকা' প্রস্তত করিবে । পথ্য-_ছুপ্ধ ও অন্ন। ইহ! সেবনকালে লবণ ও 

জল বর্জন করিবে । এই ওঁষধ সেবন করিলে, গুরুতর শোথ, অগ্রিমান্দ্য, 
অতিহুস্তর গ্রহণীত্রোগ, বিষমজর ও জীর্ণজর প্রভৃতি নিবারিত হইয়া থাকে | 

ছুগ্ধীবটী | _মিঠাবিষ ৯২ বাররতি, আফিং ১২ বাররতি, লৌহ ৫ পাঁচ 

রতি ও অত্র ৬” াট্তি ; একক্র ছ্ধের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি পরিমাণে 

বটিক প্রস্তুত করিবে। ছুপ্ধ অন্ুপানের সহিত এই বটিকা দেবন করিয়া, কেবল । 
ছ্ধান্ন ভোজন করিয়া থাকিলে, শো, পা, গ্রহণী, অগ্রিমান্দয $9 বিষমজর | 
নিবারিত হয়। আরোগ্য ন৷ হওয়া পথ্যস্ত লবণ ও জলসেবন নিষিদ্ধ । 

দ্বিতীয় দুগ্ধবটী ।-__আর. একপ্রকার ছুগ্ধবটা প্রস্তুতের নিয়ম দেখা 

ধার ; মিঠাবিষ, ধুতুরাবীজ ও হিন্ুল,-- প্রত্যেক ভ্রবা সমভাগ.)' একত্র ধুতুরা- 
পাত্রের রসের লহিত একপ্রহরকাঁল মর্দন করিয়া, মুগের গ্তায বটিকা প্রস্তত 
রুরিতে-হয়। ইহারও অন্থুপান ছুগ্ধ, এবং ইছাতেও নিন নি 

প্রতিপালন করা আবশ্তক । . -. 

: তক্রবটী ।__পারদ ৯ একসাবা। পক ৯. একার মধ্য ১ গন 
তাত্রতম্ম ও চারিমাষা, -পিপুলচূর্ণ ১ একতোলা'"ও মণ্ডুর :১ একতোলা, এই 
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নিরেরিজাতে রর 

্ শোধরোগ |: ৬১৭ তু 

সকল দ্রব্যে কৃষ্ণজীরার কাথের ৭ সাতদিন ভাবনা দিয়া,২ চুইরতি পরিমাপ বটিক। 
প্রস্তুত করিবে । এই ওঁধধ তক্রের সহিত সেবন করিলে, শোখ,' গ্রহণী, মন্দাগ্নি 
ও পাণ্ুরোগ বিনষ্ট হয়। 'ইহাতেও লবণ ও জল বর্জন ব্ারস্থেয় | 

৷ ॥ ক্ষারবটী ।__-হি্গুল ২ ছুইতোলা, এবং লবঙ্গ, আফিং, বিষ, জায়ফল ও 
| ধুতুরাবীজ,-_প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে লইয়া, সিদ্ধির রসের সহিত 
| মর্দনপুর্্বক মুগপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । অন্থপান-__শোথে দুগ্ধ এবং গ্রন্ণী- 
ূ রোগে সিদ্ধির কাথ। পথ্য-ছুদ্ধ ও অন্ন। ইহাঁতেও লবণ ও জল বজ্জনীয়, 
তবে অসহনীয় পিপাসায় নারিকেলজল পানার্থ প্রদান করিবে। ইহা সেবন 
করিলে, শোথ, গ্রহণী, অতিসার ও জীর্ণজ্র নিবারিত্ স্বয়.। 

চিত্রকাগ্-সুত |--দ্বত, /3 চারিসের, কন্ধার্২-চিতার মূল, ধনে, 
ষযমানী, আকনাদি, জীরা, ত্রিকটু, থৈকল, বেলশু'ঠ, দাঁড়িমফলের ছাল, . যবক্ষার, 
পিপ্পলীমূল ও চই,- প্রত্যেক দ্রব্য ছুইতোলা, এবং ১৬ যোৌলসের জল, য্থাবিধি 
পাক করিয়া, ॥০ অর্ধতোল। পরিমাণে সেবন করিলে, শোথ, গুল্ম, অর্শ অষ্নি- 
মান্দ্য' ও মৃত্রকচ্ছ, প্রভৃতি রোগ দূরীভূত হয়। রিল 

পুনর্নবাদ্ভ-স্বৃত।-_ পুনর্নবা, দেবদারু, চিতা, পঞ্চকোল, যবক্ষার ও 
হরীতকী, এইসকল কক্বত্রব্য এবং দশমূলের কাথসহ '্বৃত পাক করিয়! দেবন 
করিলে, শোথরোগ বিনষ্ট হয়। রা 

পঞ্চকোলাদ্য ঘ্ৃত।--মিলিত পঞ্চকোল ১ একভাগ, এবং কুলখ- 

কলায় ১ একভাগ, এই উভয়ের কাথ ও পুনর্নবার কন্ধসই ত্বত পাক, করিবে.। 
এই দ্বত.শোথরোগ বিনাশক | ূ ও ও 

শুষ্ঠীঘ্ত।-__কনবার্থ ু'ঠ, এবং ক্কাথার্থ দশমূল, এই উভয়ের সহিত যথা- 
বিধি দ্বত পাক করিয়৷ সেবন করিলে, শোথ, গ্রহণী ও পাওুরোগ্ বিনষ্ট হয়.। 

স্থলপন্ম ঘ্ৃত ।-__কন্ধার্থ_মাণ ৮ আটপল ও মিলিত ত্রিকটু ও চারিপল, 
দুগ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং দ্বত /3 চারিসের, যথাবিধি পাক করিবে । এই স্বত 
সেবন করিলে, পঞ্চপ্রকার কাসরোগ ও ছুঃসাধ্য শোথরোগ শীগ্রই বিনষ্ট হয় । 

মাণক-স্বৃত | _মাণের ক্বাথ ও কন্ধসহ /৪ চারিসের স্বত যথাবিষি 
পাঁক- করিস সেবন্য করিলে, একদোষজ, হ্্দাষদ ও ত্রিনাধ্জ শোখরো 

বিনষ্ট হয়। - . 

চি) 
চট এ সস চে ১০১০১১১১১০ 

সপ াসিসোশিসীপস্পাপপাস্িপো শশী শিপ ্শি শশী শশী শী 

রি 



ষ্ঠ সপ 1 ক পপি শি্াস্পাসীীশীন শী শশী কাটা শা শী শাাশী উল শি শিশীশাশীটীসিশ শশা শি শশিশশ্শীশশাশশীশীশক শশী শীশীশিছ 0 

৪০৪ 
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ঠ্টী 

৬২০' কবিরাজি-শিক্ষা ৷ 

এরগুতৈল মর্দন করিয়৷ স্েদ দেওয়া! আবশ্তক। বিরেচন হুইলে, স্সিদ্ধ ও উষ্ণ- 
দ্রব্য ভোজন করাইবে। ইহা অন্ত্রবৃদ্ধি রোগের শ্রেষ্ঠ ওষধ । 

আর্্যামৃত্বাীভ্র ।-_দশমৃল, নিসিন্দা, শ্বেততেউড়ী, পুনন'বা, মনসাঁসীজ, . 

চই, বাসক, চিতা, বৃদ্ধদারক, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাঁকুলে, আকনাধি, সোন্দাল, ও 
বুক্তচিতা ইহাদের রসে সহঅপুটিত অভ্র মর্দন করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন 
করিলে, ব্রঞ্ন, বৃদ্ধি, অন্ত্রবৃদ্ধি, পেটফাপা, গোদ, গগুমালা" গ্রন্থি, অর্ব,দ্, বাতি- 

রক্ত, জ্বর, শোথ, উদর, শ্লীহা ও পাতু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই ওষধ 

রসায়ন, বৃষ্য, অগ্রিবৃদ্ধিকারক ও ধাতুবদ্ধক । 

শশিশেখর রস ।- লৌহ, অভ্র ও রসসিন্দুর, সমভাগে একত্র ঘ্বৃত- 

কুমারীর রসসহ মর্দন করিয়া, ১ একরতি পরিমীণে বটকা প্রস্তত করিবে; ইহা 

যথোপযুক্ত অন্ুপানসহ সেবন করিলে, সকলপ্রকার অন্ত্ররৌোগের উপশম হয়! 

রসরাজেন্দ্র | _হিস্ুলোথ পারদ ও কেশুরিয়ার রসে শোধিত গন্ধক-__ 

প্রত্যেক ১ একতোলা, স্বর্ণ ও রৌপ্য__প্রত্যেক ৪ চারিমাষা, এবং ২ ছুইমাঁষা 
সীসা, একত্র করিয়া, বাসক, কাকমাচী, চিতা, নিসিন্দা, কুড়চী, স্থলপদ্ম ও পল্স, 

এইসকল দ্রব্যের কাথে পৃথক্ পৃথক্ ৭ সাতবার করিয়া ভাবন। দিয়া, ১ একরতি 
পরিমীণে ব্টিক! প্রস্তত করিবে । ইহা সেবন করিলে, সর্বপ্রকার অন্ত্ররোগ 

এবং অন্তান্য বিবিধরোগ প্রশমিত হয় । 

ভ্রিবৃতাদি ঘৃত।-__গব্যদ্বত /3 চারিসের, হুপ্ধ /৪ চারিসের, দধির 
মাত ১৬ ষোলসের, শতমূলীর রস /3 চারিসের, কন্ধার্থ-_তেউড়ী, যষ্টিমধু, বালা, 
মুতা, যমানী, শ্তামালতা, ভূমিকুম্মা্ড, মৌরী, পিপুল ও কুড়চীছাল, মিলিত-_/১ 
একসের,এবং ১৬ যোলসের জলসহ যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘ্বত সেবন করিলে 
সকলপ্রকার অন্ত্রজ (রোগ, এবং প্রমেহ, শ্বাস, কুষ্ঠ ও অর্শঃ প্রভৃতি বিবিধ 

রোগের শাস্তি হয় । 

শতপুজ্পান্ ঘৃত ।-_দ্বত /৪ চারিসের, বাসক, মুগ্ডিরী, এরগমূল, 

বি্বপত্র ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রত্যেকের রস /& চারিসের, ছুগ্ধ /৪ চারিসের, 
এবং কন্ধার্থ__শুল্ফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, 

কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, গুগ গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুঁড়, তেজপত্র, 
এলাইচ, রান্বা, কাক্ড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কটুকী, সৈম্ধব, 

স্পা পেশী পিপি ন শশী শি শন ০৯ শিপ শি শি শি _ শী টি পপ পপস্িপস পাপী শপ সী পপ উঞ্জ 
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2৪ কোষরৃদ্ধিরোগ ॥ ৬২১ 

তগরপাছুকা, কুড়চী-ছাল ও আতইচ,__ প্রত্যেক : দ্রব্য ২ ২ ছুইতোলা | একত্র 
যথাবিধি পাক করিয়া, ॥* অর্ধতেললা হইতে ২ ছইতোলা৷ পর্যাস্ত মাত্রায় সেবন 

' করিলে, সর্ব প্রকার বৃদ্ধি, অন্্বৃদ্ধি ললীপদ, কি মেদোবৃদ্ধি ও রাতপিত্ৃ-বৃদ্ধি 

প্রস্ৃতি পীড়ার শাস্তি হয় 

সৈম্বাগ্য-ঘ্বত | _শামুকের ভিতরকার মাংসাদি ত্যাগ করিয়া, সেই 
খোলের মধ্যে গব্যদ্বত এবং তাহার ও চাঁরিভাগের ১ একভাগ সৈম্ধব-লবণ পূরণ 
করিয়া, ৭ সাত দিবস রৌদ্রতাপে পাক করিবে । এই দ্বৃত মর্দন করিলে, কোষ- 
বৃদ্ধির উপশম হইয়! থাঁকে। 

বৃহৎ দত্তী-ঘ্ুত।-_দ্বত ১৬ ষোলসের ; কাথার্থদস্তীমূল ১২1* সাড়ে ! 
বারসের, জল ৬৪ চৌধট্টসের--শেষ ১৬ ষোলসের ; ছুপ্ধ, ভূমিকুম্মাণ্ডের রস, : 
তালমূলীর রস, শিমুলমূলের রস ও কুড়চীছালের রস - প্রত্যেক ১৬ যোলসের; 

কল্তার্থ _দস্তীমূল, বেড়েলা, দ্রাঁক্ষা, পীতবেড়েলা, শতমূলী, সরলকাষ্ঠি, অনস্তমূল, 
ও শ্তামালতা,__প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক কুড়ব অর্থাৎ ৩২ বত্রিশতোলা,এবং ১৬ ষোল 

সের জল; যথাবিধি পাঁক করিয়া, এই ত্বত পাঁন করিলে, স্থাদারুণ অস্ত্বৃদ্ধি, অন্ত্- 
রোধ, অন্ত্রদাহ, মুক্কবৃদ্ধি, ব্রপ্, আমবাতি, বাতরক্ত, রক্তহুষ্টি, মুখরোগ, শিরোরোগ 

ও শুক্রদোষ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে । 

গন্ধর্ব্বহস্ত-তৈল ।-__এরগুতৈল /3 চারিসের, ক্কাথার্থ এরগমূল ১২০ 

সাড়েবারসের, শুঁঠ ৮ আঁটতোলা, যব /৮ আটসের, জল ৬3 চৌষট্রিসের- শেষ 
১৬ যোলসের ; কন্ধার্থ_এরগুমূল ৩২ বত্রিশতোলা, এবং আদা ২৪ চধ্বিশতোলা | 

যথাবিধি পাক করিয়া, 1০ অর্ধতোলা হইতে ২ ছুইতোঁা পর্যন্ত পরিমাণে উফ 

ছুগ্ধদহ পান করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রশমিত হয় । এই ওষধ সেবনের পরে ছুগ্ধ ও 
অন্ন ভোজন করিতে হয়। 

ূ ূ ূ  ূ 

রি বর বশত ঈর 8 ্ 

স্পশীীসীোশাাসপ শিলা পা পাসপাসিসিশসপাীশিলী 

ওপাশ শি সীশীশিপিপপািপ্স্পী পোপ ী্িস্পী ৭ পা পিীিপীা পতি শী পাপী শাক পচা পাঠা 

চট শীত পাশ পপি জপ সত শি পাপ কী শি ৩ পিপিপি সপ্ত স্ 



গলগণ্ড ও গগুমালারোগ | 
০ ০-_---্্াীিটী 

কাঞ্চনার-গুগ গুলু ।-_কাঞ্চনের ছাল ৫ পাঁচপল, শু'ঠ, পিপুল ও 
। মরিচ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল) হ্রীতকী, বহেড়। ও আমলকী,__গ্রত্যেক 

[০ অর্দপল ; বরুণছাল ২ হুইতোলা ; তেজপত্র, এলাইচ ও দারুচিনি, প্রত্যেক 

[০ অর্ধতোলা ; এবং চুর্ণসমষ্টির সমান গুগুলু,একত্র মর্দন করিয়া! ॥০ অদ্ধতোলা 
পরিমাণে সেবন করিলে, গলগণ্ড, গগুমালা» অপচী, অর্ব,দ ও গ্রন্থি, এবং গুল্ম, 

ব্রণ, কুষ্ঠ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়! থাঁকে। অন্্পান__ঈষহুষণ 

মুণ্ডিরীর ক্কাথ অথবা হরীতকীর কাথ। * 

গন্ধাদি-লেপ |-_-গন্ধক, মনঃশিলা, শু'ঠ ও সীসাভন্ম, এইসমস্ত দ্রব্যের 
1 চূর্ণ সমভাগে লইয়া, তাহাতে কৃকলাসের রক্ত মিশ্রিত করিয়া-_এ্রলেপ দিলে 
অর্ধ রোগ সগ্ভঃ বিনষ্ট হয় । র 

বটের আঠা, কুড় ও পাংশুলবণ লেপন করিয়া, বটপত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে 

৭ সাত রাত্রির মধ্যে অধ্যস্থি ও অব্ব,দদ বিনষ্ট হয় । 

পিড়কা ও অব্বন্দ গ্রভৃতিতে পরঁইপাতার রসের প্রলেপ দিয়া, পু'ইপাতাদধারা 

| বাঁধিয়া রাখিলে, রোগ বিনষ্ট হইয়া বায়। 
| হরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মনঃশিলা, এইসকল দ্রব্য, সমভাগে গ্রহণ 

পূর্বক, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, ! 

মেদোজাত অর্ধদ বিনষ্ট হয়। শর্করার্ধ্দ রোগেও এইরূপ চিকিৎসা কর্তব্য | : 
শিম, খইল, কুলখখকলাই ও অধিক পরিমাণে মাংস, এইসকল দ্রব্য দধির ৃ 

সহিত বাঁটিয়া অর্বদে প্রলেপ দিবে । এ প্রলেপ অধিকক্ষণ রাঁখিবে ; এবং ঘখন ; 
। দেখিবে যে, উহাতে মক্ষিকা বা ক্রিমিসকল সন্তান প্রসব করিতেছে এবং 

| অব্বুদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়াছে, তখন অবশিষ্ট অংশ ছেদন করিয়া! অগ্রিদ্বারা 
দগ্ধ করিবে, এবং অল্লাবশিষ্ট অংশ সীসা, তাম্রঅথবা৷ লৌহনির্মিত পত্রদ্বারা বেষ্টন 
করিয়া, ক্ষার, অগ্নি ও অস্ত্র প্রয়োগে নিঃহশেষিত করিবে, কিন্তু অনাদি প্রয়োগসময় | 

রোগীর বলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

8... িশিীেসীশিকীপিী পপ পাপ পপ পাপা পাশা পপি পিপিপি তে ৯ শা পাপা শা পপ পাস ১ 

স্পা সমস 

ট 



চিক লিউ, ৯882 ১ 
সি গলগণ্ড ও গশ্ুমালা ৬২৩ ও 
পিস শশী শশী শী পাটি শশী শী পিশীশশাশট শী শি টিপিপি শিপ পি 

অম্বতাগ্ তৈল |-_তিলতৈল /৪ চারিসের) 'কনার্থ-_গুল্চ, নিম- 
ছাল, থুলকুড়ী, কুডচীছাল, পিপুল,*বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও দেবদাঁরু, মিলিত 

/১ একসের ; পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের, এবং এইসকল দ্রব্যেরই ক্বাঁথ 9৬ যোঁল 

; সের; একত্র ধথাবিধি পাক করিয়া, অর্ধতোলা মাত্রায় পান করিলে, গলগণ্ 
রোগ প্রশমিত হয় । 

ৃ ছুছুন্দরী তৈল ।-__তিলতৈল /$ চাঁরিসের, কক্ধার্থ ছুঁচার মাংস /১ 
একসের, পাকার্থ জল ১৬ যোলসের, এবং ছু'চাঁর মাংসের ক্কাথ /3 চাঁরিসের ) 

একত্র ষথাবিধি পাঁক করিয়া মর্দন করিলে, গগ্ডমালা নিবারিত হয়। | 

.. তুম্বীতৈল।-_সর্ষপতৈল /৯ চারিসের, প্ক-তিতলাউয়ের রস ৯৬ যোল ; 
সের, কন্ধার্থ__বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, বচ, রান্না, চিতামূল, ত্রিকটু ও হিং-_ 

( মিলিত /১ একসের, যথানিয়মে পাঁক কথ্বিবে। এই তৈলের নম্ত লইলে, গলগগড 
রোগ প্রশমিত হয় । 

সিন্দুরাদিতৈল | সর্ষপ-তৈল 43 চারিসের, কেশুরিয়ার রস ১৬ যোল- 
সের ও কক্কার্থ চাকুন্দেমুল /4 অর্ধসের ; মুছু অগ্রিতে পাক করলা, পাঁকশেষে 

1 তাহাতে 4০ অদ্ধসের মেটেসিন্দুর প্রক্ষেপ দিবে । এই তৈল মর্দন করিলেও 

( গণ্মালার শাস্তি হয়। 

ৃ বিন্বাদিতৈল ।-__তেলাকুচার মূল, করবীর মূল ও নিসিন্দা, ইহাদের 
। কন্ক এবং চতুণ্তণ জলসহ যথাবিধি তিল-তৈল পাক করিয়া, তাহার নম্ত লইলে, 

গণ্মালা নিবারিত হয়। 

নিগুপ্ডীতৈল ।-_তিলতৈল ০১ চারিসের, নিসিন্দার রস ১৬ যোলসের 
ও কন্ধার্থ ঈশলাঙ্গলার মূল ১ একসের, যথাবিধি পাক কবিবে। এই তৈলের 

নম্ত লইলে গণ্ডমালা নিবারিত হয় । 

ূ গুঞ্জাগ্তৈল |-__কুঁচমূল, করবীর, বিদ্ধড়কের বীজ, আকন্দের আঠা! ও 

: সর্ষপ,এই সমস্ত দ্রব্যের কন্ধ এবং তৈলের চতুগুণ গোমুত্রের সহিত ক্রমশঃ ১০ দশ 

বার তৈল পাক করিয়া, তাহাতে পিপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচচুর্ণ প্রক্ষেপ দিবে | 
এই তৈল মন্দনে অপচী, অব্ধদ, ব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় । 

| চন্দনাদি-তৈল।--তিলতৈল +১ চারিসের; কক্বার্থ__রক্তচন্দান, 
| হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কট্ুকী”_মিলিত /১ একসের, এবং যোলসের 

সেন্ইিিরনিরটিভিরটিরারারা রো রযার্রাররারারারা 

পেস সপ 



৬২৪ কবিরাজি-শিক্ষা ৷ 

জল, যথাবিধি পাক রুরিযা, ০ অন্ধান্োল। মাত্রায় পান করিলে, অপচীরোগ 

বিনষ্ট হয়। " 
শাখোটক-টতল ।-__শেওড়ার ছালের' কাথ ও কন্বসহ সিদ্ধ তৈল 

নন্তাদিতে ব্যবহার করিলে, গণ্মালা রোগ বিনষ্ট হয় | 
তল _তিলতৈল /3 চারিসের; কন্কার্থ_ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, 

বস্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু-_মিলিত /১ একসের ও পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের । ৃ 

এই তৈলের নম্ত একবারমাত্র গ্রহণ করিলে, কষ্টসাধ্য অপচী-রোগও বিনষ্ট হয়। | 

1 

শীপদরোগ | 
টির রি 

ৃ 
ূ | ৃ 

1... মদনাদি লেপ ।-___ময়নাফল, নীলগাছ ও সামুদ্রলবণ, এইসমন্ত দ্রব্য | 
| মাহিষ-নবনীতের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, দাহযুক্ত ্ লীপদ আস্ত প্রশমিত হয়। 
র কণাদিচুর্ণ।-_-পিপুল, বচ, দেবদারু, পুনর্নবা ও বেলছাল,_ প্রত্যেক , 

দ্রব্য সমভাগ ও সকলের সমান বৃদ্ধিদারক-বীজ, একব্র চূর্ণ করিয়া, ৩ তিনরতি ূ 

মাত্রায় তাহা কাজির সহিত সেবন করিলে, শ্লীপদ বিনষ্ট হয় | 
ৰ পিঞ্পল্যাদ্য চূর্ণ ।__পিপুল, ত্রিফলা, দেবদারু, শু'ঠ ও পুনন বা 

প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইপল ও বিদ্ধড়ক-বীজ ১৪ চৌদ্দ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া, 
০ অর্ধতোল মাত্রায় সেবনে, শ্লীপদ, বাতরোগ, এবং অগ্নিমান্দ্য নিবাঁরিত হয়। : 

বৃদ্ধদারকাদি চূর্ণ।-ত্রিকটু, ত্রিফলা, চই, দারুহরিজ্রা, বরুণছাল, 
গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও গুলঞ্চ,-_-প্রত্যেকের সমানভাগ চূর্ণ ও সর্ববসমষ্টির সমান বুদ্ধ- | 
দারক-চুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, কীজির সহিত ॥০ অর্দতোলা পরিমাণে দেবন 
করিলে, শ্লীপদ, স্থৌল্য, আমবাত, কুষ্ঠ, গুল, বায়ু ও বাতশ্লেশ্ম জর বিনঈ হয় । 

কৃষ্ণাদিমোদক ।---পিপুলচূর্ণ ২ ছুইতোলা, চিতামূলছণ ও চারিতোলা, ৰ 

দস্তীমূলচুর্ণ ৮/”আটতোলা, হরীতকী ২০ কুড়িটা ও পুরাতন গুড় ১৬ ষোলতোলা, ূ 
| উপযুক্ত মধু মিশ্রিত করিয়া, যথাবিধি মোদক প্রস্তত করিবে । ॥০ অর্ধতোলা 
| মাত্রায় ইত! সেবন করিলে; শ্লীপদাদি গীড়ার শাস্তি হয়। | ৃ 
25552525555 8618552255722252255555-2525822225524852558 লা 
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| ৃ 
ৃ 
| 
| 

সস. শা পপ পি পিপি ছি আসা | পাপী পা পাতি পপ পাকি | পপি 

ূ নিত্যানন্দরস __হিজুলোখ পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাসা, বঙ্গ, হরিতাল, 

৷ তুতে, শঙ্খতন্ম, কড়িভন্স, ত্রিকটু, ্ লিফলা,' লৌহ, বিড়ঙগ, প্াঞ্চলবণ, চই, পিপুল- 
' মূল, হবুষা, বচ, শী, আকনাদী, দেবদার, এলাইচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল 
ও দ্তীমূল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে হরীতকীর কাথসহ মর্দন করিয়া, ১* দশ 
' রতি পরিমিত বঁটিকা করিবে। শীতল জল অথবা হ্রীতকীভিজ্বান জলসহ ইহা 
সেবন করিলে, শ্্রীপদ, সর্ধববিধ বুদ্ধিরোগ, বাতরক্ত, ক্রিমি, অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও 

যাবতীয় বাত-শ্লেম্মজ রোগ প্রশমিত হয় । 

শ্লীপদারি ।- _নিম্বমূলের ছাল ও খদ্ির সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, গোমৃত্র 
ও মধুর সহিত ১ একতোলা পরিমাণে দেবন করিলে, শ্লীপদ্-রোগের উপশম হয়। 
 শ্রীপদ-গজকেশরী |__ত্রিকটু, মিঠাবিষ, যমানী, পারদ, গন্ধক, 

 চিতামূল, মনছাল, সোহাগা ও জয়পাল,__প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ ; যথাক্রমে 
_ভীমরাঁজ, গোক্ষুর, জামীর ও আদার রসের সহিত মর্দন করিয়া, ২ ছইরতি প্রমাণ 
টিকা করিবে । উষ্ণজল অনুপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, শ্লীপদ ও শ্লীহা 
' প্রশমিত হয় । 

সৌরেশ্বর ঘ্বৃত।-_দ্বত /৪ চারিসের; দশমূলের স্কাথ, কাজি ও; 
' দধির মাত, প্রত্যেক দ্রব্য %ও চারিসের ; এবং কন্কার্থ--কৃষ্ণতুলসী, দেবদারঃ, 
 ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়, চিতামূল, চই, পিপুলমূল, গুগ গুলু, হবুষা, 
' বচ, যবক্ষার, আকনাদী, শঠী, এলাইচ ও বিদ্ধড়ক,__ প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ; 
' ষথাবিধি পাঁক করিয়া, ॥* অর্থতোলা হইতে ২ ছইতোলা পর্যন্ত মাত্রায় 
ইহা সেবন করিলে, শ্লীপদ, গলগণ্ড, গণগ্ুমাঁলা, অপচী, অর্ধ,দ্, অন্ত্বৃদ্ধি, শোথ, 

গ্রহণী, অর্শ অগ্রিমান্দয ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় । ৃ 

| বিড়ঙ্গাদিতৈল ।__:তিলতৈল, /3 চাঁরিসের ; কন্ধার্থ-_বিড়্গ, | 

 আকন্দমূল, শু'ঠ, চিতামূল, দেবদারু, হোগল বা! এলবালুকা ও পঞ্চলরণ 

 /১ একসের, এবং ১৬ ষোলসের জল, যথানিয়মে পাক করিয়! ॥* অর্ধতোলা | 

মাত্রায় পান এবং শোথস্থানে ইহা মর্দন করিলে, শ্লীপদাদি-গীড়ার শাস্তি হয়। 
৪ ্ 

এবছর রে জট আটার 

ডট. ০ সপ পশিীসপীপী স্পা পপ তত পতি পিপিপি পিপি পপি পা আপ এপ পাশ শশী পাসপিপসপ্প্পসপসপ 
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উর ৯25 
পি ৬২৬ কবিরাজি-শিক্ষা ]। ২ 
কপ ৯ ০০০৮ শী িশিশ ৫ শীত শিকারি শী শী পি পাপী 

., বিদ্রধি ও. ব্রণরোগ। 
পেস শিপ শসা 

ভ্রিফলা-গুগ গুলু 1 স্বতপিষ্ট গুগগুলু ও চারিমাষা ও ভ্রিফলার ক্কাথ 
০ অর্ধপোয়া একত্র মিশাইয়! পাঁন করাইলে ক্রেদ, পাক, শ্রাব, দুর্গন্ধ, বেদনা 

ও শোঁথবিশিষ্ট ব্রণরোগের শাস্তি হয়। 

সপ্তাঙ্-গুগ গুলু ।- বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকট্,_প্রত্যেকের রি ৰ 
সমভাগ, এবং সর্বসমষ্টির সমান গুগগুলু একত্র স্বতসহ মর্দন করিয়া, সগি্বভাণ্ডে | 
রাখিবে। এই ওঁষধ আহারাস্তে ॥* অর্ধতোল! মাত্রায় সেবন করিলে, যাবতীর ৰ 
দুষ্টব্রণ, অপচী ও কুষ্ঠাদি পীড়ার উপশম হয়। 

বরুণাদি দ্বত।___বরুণছাল, নীলবীটা, সজিনা, রক্র-সজিনা, জয়ন্তী, : 

মেষশৃঙ্গী, ডহরকরপর, মুর্বা, গণিয়ারী, শ্বেতর্বাটা, পীতর্বাটা, তেলাকুচা, আকন্দ, 
গজপিগ্ললী, চিতামূল, শতমূলী, বেলশু$, কীকড়াশৃঙ্গী, কুলের মূল, বৃহতী ও কণ্ট-; 
কারী, এইসমন্ত দ্রব্যের কক্ষসহ যথাবিধি পাক করিয়া, প্রাতঃকালে, ভোজন- 

সময়ে ও সায়ংকালে উষ্ণুপ্ধ সহ ইহা ॥০ অর্ধতোলামাত্রায় সেবন করিলে, অন্ত-: 
বিদ্রধি, গুল, অগ্নিমান্দ্য ও উৎকট শিরঃশুল নিবাঁরিত হয় । | 

ৃ করঞ্জীগ্যঘুত ।২_ত্বত 43 চারিসের, কন্কার্থ_ডহর-করঞ্জার কচিপত্র ও 

| বীজ, মালতীপত্র, পটোলপত্র,নিমপত্র, হরিদ্রা, দীরুহরিদ্রী, মোম, বষ্টিমধু, কটকী, 
মঞ্চষ্ঠা, রক্তচন্দন, (বণামুল, নীলশু'দী, অনস্তমূল ও শ্তামালতা,_প্রতোক দ্রব্য 
২ ছইতোল1) একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবে । ইহা 

দ্বারা সর্ববিধ সস্যোব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি নিবারিত হয় । 
তিক্তাগ্াঘুত ।-_কট্কী, মোম, হরিদ্রা যষ্টিমধুং ভহরকরঞ্জার ফল ও 

পত্র, পটোলপত্র, মালতীপত্র ও নিম্বপত্র, এইসকল কন্ধসহ যথাবিধি ঘ্বত পাক ; 

করিয়া সেবন করিলে, ত্রণরোগের শাস্তি হয়। 

মঞ্জিষ্ঠাগ্যত্বত ।__সঞ্িষঠা, রক্তচন্দন ও মূর্বা, ইহাদের কক ও চতুগুণ , 
জলসহ যথাবিধি ত্বৃত বা তৈল পাক করিয়া, সকলপ্রকার অগ্নিদগ্ধ ব্রণে লেপন । 

করিবে। ইহা দ্বারা দগ্ধব্রণ সত্বর আরোগ্য হয়। 

42 € ৬ 2 এ 2৫25 €& 
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|. শ্যুমাক্ত।- তত / চারিসের, ছচ্চ ১৬ যোলসের, এবং বং ক্ার্থ_ | 
৷ অনস্তমূল, তেউড়ী, ত্রিফলা, হরিপ্রা, লোধ ও কুড়চী, এইসমুদায় দ্রব্য-_মিলিত 
ৰ /১ একসের ; একত্র যথাবিধি পাঁক করিয়া, ব্রণস্কানে প্রয়োগ করিলে, নাড়ীব্রণ 

| আরোগ্য হয় । 

| " জীরক-স্বৃত।-_্বত 43 .চারিসের, জল ১৬ যোলসের, এবং কক্কার্থ, 

ৃ জীরা /১ একসের একত্র পাক করিবে, এবং পাঁকসিদ্ধ হইলে, তাহাতে ৩২ বত্রিশ 

| তোঁল৷ মোম ও ৩২ বত্রিশতোলা ধুনা প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে । ইহা 
৷ অগ্রিদগ্ধজনিত ক্ষতনাশক 1 

ৰ জাত্যাগ্য ঘৃত ও (তৈল |-_জাতীপত্র, নিমপত্র, পটোলপত্র, কটুকী, | 

দাঁরুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনস্তমূল, মঞ্রিষ্ঠা, বেণামূল, মোম, তুতে, যষ্টিমধু ও ভহর- 
। করপ্র-বীজ,-_মিলিত /১ একসের, এইসমস্ত কন্ক ও ১৬ যোলসের জলসহ /3 
 চারিষের ঘ্বত বা তৈল যথাঁবিধি পাক করিয়া, ক্ষতস্থানে তাহা প্রয়োগ করিলে, 
 সর্ধবিধ ব্রণ ও নাড়ীত্রণ হইতে পুয়াদি নিঃস্ত হইয়া ক্ষত শু হইয়া যায়। 
ূ সজ্জিকাদ্য-তৈল ।-__তৈল /3 চারিসের, ক্কার্থ_-সাঁচীক্ষার, সৈম্ধব- 

| লবণ, দত্তীমূল, চিতামূল, শ্বেত-আকন্দের মূল, ভেলার মুটী, নীলবুক্ষ ও আপাঙ্গ- 

বীজ- মিশ্রিত /১ একসের, এবং ১৬ যোলসের গোমৃত্র ; যথাবিধি পাক করিয়া 

নাঁলী-ঘ1 ও ছষ্টব্রণে প্রয়োগ করিবে । 

| কুস্তীকাগ্য তৈল ।-__কুমারিয়ালতা৷ (ই্ার ফল্ _দাঁড়িমের মত ), 
ৃ খেজুর, কয়েৎবেল, বেল, বনস্পতি অর্থাৎ বট, বজ্ঞডুমুর প্রভৃতির অপর ফল এই 
৷ সকল দ্রব্য একত্র করিয়া, তাহাদের কা প্রস্তত করিবে; এবং এই ক্কাথের : 
ূ 88845188151 কক্দ্রবা যথা-_-মুতা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্, ্ 
ূ অনস্তমূল, মোচরস, নাগেশ্বর, লোঁধ, চিতামূল ও ধাইফুল। এই কুস্তীকান্চ 
। তৈল লেপন করিলে, শল্যজাত নাড়ীব্রণ ও বিবিধ ক্ষত শুফ হয়। 

র ভল্লাতকাদ্ভ তৈল ।-_তিলতৈল /$ চারিসের, ভীমরাজের রস ১৬ 

| োলসের, কন্ধার্৭--ভেলার মুটা, আকনের মূল, মরিচ, সৈঙ্ধব, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, 
৷ দারুহরিদ্রা ও চিতার মূল, মিলিত /১ একসের, এবং ১৬ যৌলসের জল ? যথা- ঃ 
| বিধি পাঁক করিয়া ক্ষতস্থানে. এই তৈল লাগাইলে বাতশ্লেম্মজ নাড়ীব্রণ,.অপচী ও : 
ব্রণরোগ আরোগ্য হয় । 

১. 00000 ৭ 

সপ শিীশিশীটি টিপে পিপী পেশী শীপিক্জ শপ শশীপপিপিশ ও আপি 

৬ 

শিং জি পপি আপ পি পপি পশিশ ২ পি আক 
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সৈম্ববাগ্ তৈল __ তৈল /3 চারিসের, কন্ধার্থ 'সৈদ্ধব-লবপ). আকন্দ, 
মরিচ, চিতামূল, তৃরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, মিলিত /১ একসের, এবং ১৬ ! 
যোলসের জল ; যথাবিধি পাঁক করিয়া ব্যবহার করিলে নাড়ীত্রণ বিনষ্ট হয়। . 

রৃহজ্জাতিকাগ্য তৈল ।__-তিলতৈল /3 চারিসের, কন্কার্থ জাতীপত্র, 

নিমপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জপত্র, মোম, যষ্টিমধুঃ কুড়, হরিদ্রা, দারুহস্রিষ্ী, 
কট.কী, মন্রিষ্ঠা, পন্মকাষ্ঠি, লোধ, হরীতকী, পদ্মকেশর, তুঁতে, অনস্তমূল, ডহক্র- 
করঞ্জবীজ, _সমভাগে সমুদায় /১ একসের। এই তৈল য্থাবিধানে পাক করিয়া 

ব্যবহার করিলে, বিষব্রণ, স্ফৌটক, দগ্র, সর্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ ও 5 

ক্ষতরোগ বিনষ্ট হয় । 

বিপরীতমল্লতৈল ।___সর্পতৈল /3 চাঁরিসের, কন্ধার্থ-_সিন্দুর, কুড়, 

মিঠাবিষ, হিং, রসুন, চিতামূল, বালামূল ও ঈষলাঙ্গলী, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল | 
এবং পাকার্থ জল ১৬ ষোৌঁলসের ; বথানিয়মে পাঁক করিয়া, যাবতীয় 2্'তরৌগে 

প্রয়োগ করিবে । ইহাদ্বারা সকল প্রকার ব্রণ, নাড়ীব্রণ, রর পাম! ও টির 

প্রভৃতি নিবারিত হয় । ৃ 

নিগুঁণ্ডীতৈল |-_তৈল /$ চারিসের, এবং নিসিন্দার মূল, পত্র ও 
শাখার রস /$ চারিসের, একত্র পাক করিয়া, পান, মর্দন ও নম্তকার্যে প্রয়োগ | 

করিলে, যাবতীয় ব্রণরোগ, এবং পাম! ও অপচী প্রভৃতি নিবারিত হয় । 

পাটলীতৈল ।___সর্ষপ-তৈল /3 চারিসের, ক্বাথার্থ- ঘণ্টাপারুলের 
ছাল /৮ আটসের, জল ৬৪ চৌষটিসের-_শেষ ১৬ যোলসের, এবং কন্ধার্থ ; 

ঘণ্টাপারুল-ছাল /১ এক সের; যথাবিধি পাঁক করিয়া, এই তৈল “ব্যবহার 

৷ করিলে, দগ্বস্থানের বেদনা, রসাদিস্াব, দাহ ও বিস্ফোটক রোগ আরোগ্য হয় । 
: ব্রণরাক্ষতৈল |-__সর্ষপ-তৈল /ৎ অর্ধসের, এবং কক্কার্থ পারদ ও 

| গন্ধক (উভগ্কের কজ্জলী করিয়া লইবে), হরিতাঁল, মেটেসিন্দূর, মনছাল, 
| রম্ুন, মিঠাবিষ ও তাত, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুই ভোলা; এইসকল দ্রব্য এ তৈলের 

সহিত মিশ্রিত করিয়া, রৌদ্রতাপে পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে 
নাঁলী-ঘাঁ, বিল্ফোটক, মাংসবৃদ্ধি, বিচর্চিকা ও দক্রু প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। 

বিড়ঙ্কারিষ্ট |-__বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, রাঙ্সা, কুড়চীর ছাল, ' ইন্দ্র, 
আকনাদি, এলবালুক1 ও আমলকী,__প্রত্যেক ভ্রব্য ৪০ চল্লিশ তোলা, একত্র 

পটাতে তরি রিনি উর রিতার 

১ ১১১১১১১0১ 

কাসীর প্পপস্পাপসসপীপাশসী পপ 

পল 



ম49554554 কা 
্ি ভগন্দররোগ। রর ৬২৫১ | 

| 
সপ সস পাপ পাপা পা 

৫১২ পাঁচশতবার পনের. জলের সহিত পাক করিয়া, ১২৮ একশত-আটাশ সের 

[ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে ৩৭ সাড়েসইত্রিশ সের 

মঞ্জু ২০ কুড়ি পল ধাইফুল, ২০ কুড়ি পল ত্রিজাঁত (দারুচিনি, এলাইচ ও তেজ- 

পত্র ) এবং প্রিয়ঙ্গু, কাঞ্চনছাল ও লোধ-__প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল ও ত্রিকটুর 
| তিনটা উপাদান মিলিত ৮ আট পল পরিমাণে চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া, এক- 
ৃ ন কাল. দ্বৃতভাগ্ডে রাখিয়া ইহা উপযুক্তমাত্রায় পান করিলে, বিদ্রধি, এ 

স্তস্ত, অশ্মরী ও মেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়|: 
ক ৯০ পোপ উপ 

ভগন্দররোগ। 

ূ 
ূ 

| - 'খদিরাদি কাথ + সোহিং দ্বৃত ব! বিড়ঙ্গচূর্ণের সহিত, খদির ও ত্রিফলার 

ৃ 
| 

। 

পপি পা স্পা শি শিস্পিপা পা পিসী শীট শশী শতক 

কাথ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয় । 

সপ্তবিংশতিক গুগগুলু ।__ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, গুল, 
চিতামূল, শঠী, এলাইচ, পিপুলমূল, হবুষা, দেবদারু, ধনে, ভেলা, চই, রাখাল- 

। শশার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট লবণ, সচললবণ, সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার, 

-সাচীক্ষার ও গজপিগ্রলী, -প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমষ্ির দ্বিগুণ গুগ গুলু, 
একক্ধ ঘ্বতসহ মর্দন করিয়া ॥* অর্ধতোলা মাত্রীয় উষ্জজলমহ সেবন করিলে, 
তগন্দর, অর্শঠ শ্বাস, কাস, শোথ, উদর, অন্বৃদ্ধি, শ্লীপদ, ষটব্রণ, রি কুষ্ঠ, 

মুত্রকৃদ্ছু, অশ্মরী 'ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয় । 

নবকাধিক-গুগ গুলু ।--রহরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও. রা 
প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা এবং গুগগুলু ১০ দশ তোলা, একত্র ঘ্বতের সহিত 
মর্দন করিয়া, ॥০ অর্ধতোল। মাত্রায় সেবন করিলে, ভগন্দর, অর্শঃ, শোথ ও 

গুলাদি পীড়া প্রশমিত হয় । | 

ব্রণগজান্কুশ-রস ।-__উপযুক্ত-পরিমিত সর্ষপতৈলের সহিত ্ঃ 
সৌরাষ্ট্রসৃত্তিক, রসাঞ্জন, মনছাল, গুগ গুলু, পারদ, গন্ধক, তত্র, লৌহ, 'সৈঙ্ব- 
লবণ, চই, আতইচ, শরপুঙ্, বিড়ন্স, যমানী, গজপিগ্ললী, মরিচ, আকন্দমূল, | 
' উানািাটিটারারাতারাটতা7 

৮৮ প্শ্শীট  শীশীশাশশী শপ শশা 

সপ পপি পাশ শিপ শি ৩ 



পি ৬৩০. কবিরাজি শিক্ষা মা 
রিজিয়া | 
ূ বরুখমূল, . শ্বেতধুনা ও হরীতকী, _ প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত ইহা সেবন ন করিলে, | 

| ভগন্দর, বিবিধ ছুইব্রণ এবং হস্তপাদজাত স্ফোটক, পৃতিরর্ণ ও.শিরোরোগ , 
৷ প্রভৃতি নিবারিত হয়। রঃ র 

ৰ চিত্রবিভাগ্ুক রস ।_২ ছই তোলা পারদ ও ও চারি তোলা গন্ধক ূ 

| একত্র ঘ্বতকুমারীর রসসহ ৩ তিন দিন "মর্দন করিয়। কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। ূ 

পরে শোধিত তাত্রপত্র ৬ ছয় তোলা,  কজ্জলীদবারা নিপ্ত করিয়া, একটা 
। হাড়ীর মধ্যে ঘুঁটের ছাই রাখিয়া, তাহার উপরিভাগ খোলা দ্বারা আচ্ছাদন ! 
পূর্বক, পুনব্বীর তাহার উপর ঘু'টের ছাই দিয়া সেই হীড়ী পূর্ণ করিবে। তৎপরে 
শরাদ্বারা হাড়ীর মুখ ঢাকিয়া, তীব্র অগ্নিতে ২ ছুই প্রহরকাল পাক করিবে । 

৷ গুষধ শ্বীতল হইলে বাহির করিয়া চূর্ণ করিবে ও জামীরের রসসহ পেষণ করিবে। 
পরে এই ওষধ মুচির মধ্যে রুদ্ধ করিয়া, সাতবার গজপুটে পাক করিয়। লইবে। ঈ 

৷ ইহা স্বত ও মধুর সহিত ১ এক রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। টস 

পরে তালমূলী ও লশুন কীজিতে বাঁটিয়৷ ভোজন করা কর্তব্য । 'উষধ সেবন- 

ূ 
ৃ 

| 

ৃ 
| 

কালে দিবানিদ্রা, মৈথুন ও শীতল আহার বর্জন এবং মিষ্টরসযুস্ত আহার : 
পথ্য করিবে । 

ভগন্দরহর-রূস |_১ একভাগ পারদ ও ছুইভাগ শোঁধিত গদ্ধক, 

স্বতকুমারীর রসসহ তিনদিন মন্দন পূর্বক, সমুদায়ের সমান তার ও লৌহ; 
| মিশ্রিত করিয়া, ভন্মপূর্ণ একটা পাত্রমধ্যে রাখিয়া, ২ ছুই প্রহর কাল স্বেদ দিবে। 

ৰ 

। পরে উহাতে কাগজী নেবুর রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়! পুটপাঁক করিবে | ॥ এই 
ূ ওষধ ১ একরতি মাত্রায় সেবন করিলে, ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয় । 

র বিষ্যন্দন তৈল ।-___তিলতৈল /3 চাঁরিসের, জল ১৬ ষোল সে 

ৃ এবং এ রক্তচিতামূল, আকন্দমূল, তেউড়ীমূল, আকনাদি, কাকড়ুস্থুর, 

করবীর-মূল, মনসাসীজ, বচ, বিষলাঙ্গলিয়া, হরিতাল, সর্জিকাক্ষার ও লতা- 

 ফট.কী, মিলিত /১ এক সের; যথাঁবিধি পাঁক করিয়া, ইহা! ক্ষতস্থানে ব্যবহার 
করিলে, ভগন্দর রোগ নিবারিত হয় । ইহা! ব্রণশোধক, রোপক ও সবর্ণতাকারক। 

পতী ৮ $ 
শশী সিপপ শপী ী তি িস্সপপীস সপপপপসপ্প পাসপ্ত | ৯৯ শী শিশ্ন -শপপিস্পেশী পতি পাসপীশী শা পি কপ পিশীপিপাশ শপে পিপি পি শশী পপ পি আপা শি শশা লি এ পপীপপাপা পপি 



ূ বরাদি-গুগ গুলু ।-_ত্রিফলা, নিম, অঙ্জুন, অশ্ব, খদির, পিয়াশাল 

| ও বাসক, ইহাদের ছালের সমভাগ চূর্ণ ও চূর্ণসমষ্টির সমান গুগ.গুলু একক 
' মিশ্রিত করিয়া, 1০ অর্ধতোলা৷ পরিমাণে সেবন করিলে, উপদংশ, রক্তদুষ্টি ও 

' ছুষ্টরণ নিবারিত হয়। 
| রসশেখর ।__২ ছুই রতি পারদ ও ১২ বার রতি অহিফেন একত্র 
লৌহপাত্রে নিম্বদ গুদ্বারা তুলসীপত্রের রসের সহিত মর্দন করিয়া, তাহাতে ২ ছুই 
রতি হিঙ্ুল দিয় পুনর্ববার তুলসীপত্রের রসসহ মাঁড়িবে। তৎপরে জয়িত্রী, 
জায়ফল, খোরাসাঁনি-যমানী ও আকরকরা---প্রত্যেক দ্রব্য ৩২ বত্রিশ রতি এবং 

| সব্ধ্মন্ির ছ্বিগুণ খদির তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া, তুলসীপত্রের রসসছযর্দন 
৷ করিবে। বুট কলাইয়ের ন্যায় ইহার বটিকা করিয়া, প্রত্যহ সায়ংকালে সেই 
| বটা এক একটা সেবন করিলে, উপদংশ, গলৎকুষ্ঠ, ছুষ্টব্রণ ও সর্র্ববিধ স্ফোটক 
ূ নিবারিত হয়। 

করঞ্জাছ্য ঘৃত।-_্বত 48 চারি সের, কন্কার্থ_ডহরকরঞ্রবীজ, নিম- 

পত্র, অর্জুনছাল, শালছাল, জামছাল, বট, যজ্জডরমুর, অশ্ব, পাকুড় ও বেতসের 

ছাল-_সমুদীয় /৮ আট সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের__শেষ ১৬ ষোল সের, এই 
৪ কাথ এবং এ সমস্ত দ্রব্যেরই মিলিত /১ এক সের পরিমাণ কন্ক, যথাবিধি পাক 

[ ৃ 
করিয়া»ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে, উপদংশের দাহ, পাক, পুষাদিশ্রাৰ এব্ং রক্ত- 

বর্ণতা দূরীভূত হয় । 

ভূনিম্থাদ্য ঘৃত 1_দ্ৃত /3 চারি সের, কাথার্থ চিরাতা, .নিমছাল, 
: ব্রিফলা, পটোলপত্র, ডহরকরপ্জ-বীজ, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ ও অশনছাল, প্রত্যেক 

দ্রব্য /১ এক সের, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ ষোল সের এবং 
৷ ক্কার্থ এ সমস্ত দ্রব্যই মিলিত /১ এক সের; যথানিয়মে পাক করিয়া উপদংশে 

প্রয়োগ করিলে, পূর্ব উপকার পাওয়৷ যায়। 
ৰ অনস্তাদ্ি ঘৃত ।-_-গব্য ত্বত / চারি সের, অনস্ত মূলের কাথ ১৬ ষোল 

। সের, কন্কার্থ_অনস্তমূল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শত- 

“নেীরিনিরিনি টাটা রা রিডার. 



| তির টিটি 72 
পি ৬৩২ কবিরাজি-শিক্ষা। নী 

৮ পোপ িশশীীশীশিশিশীপাটি ২ শশা পেপাল পপ সসস্পাি 

মৃলী, ছোট- ী, ছোট-এলাইচ, ুমিবুকমাড, মৌলযুল, মধ মুরাম মুরামংদী, ব্রিফলা, সোণা- 

মুখী, গোক্ষুরবীজ, _দরশমূল, তালমুলী, ভেটড়ী মূল, রাখালশশা, নীলমূল ও 

আলকুণীর বীজ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুই তোলা পরিমীণে লইয়া যথাবিধি পাক 

করিবে । এইঘ্বত সেবন করিলে, উপদংশ ও রক্তদৌষ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । 

ইহা রসায়ন। 
গোজীতৈল ।___তিলতৈল /৪ চারি সের, কন্কার্থ_-গোজিয়া, বিড়, 

যষ্টিমধু, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পুর, কক্কোলফল, অগুরু, | 

কুষ্কুম ও লবঙ্গ -মিলিত ১ এক মের এবং ১৬ ষোল সের জল; যথাবিধি 

পাঁক করিয়! প্রয়োগ করিলে, উপদংশ নিবারিত হয়। 

 কোশাতকী-তৈল ।- _কক্কার্থ-তিতঝিঞা-বীজ, তিতলাউ-বীজ ও 

শু'ঠ-_মিলিত /১ এক সের এবং ১৬ ষোল সের জলের সহিত /3 চারি সের 

তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, অনেক প্রকার হুষ্টব্রণ বিনষ্ট হয়। 

আগারধূমাগ্-তৈল | তৈল 3 চারি সের, কন্ধার্থ_ গৃহের ঝুল 

১ দ্শতোলা! ৫ পাঁচ মাষা ৩ তিন রতি, হরিদ্রা ২০ কুড়িতোঁলা ১* দশ মাষা 

৬ ছয় রতি, মদের সিটি ৩০ ত্রিশ তোল! ১৫ পোনের মাষ! ৯ নয় রতি এবং 

পাকার্থ জল ১৬ ষোল সের, যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল ব্যবহার করিলে 

উপদংশক্ষত শুষ্ক হইয়া! যায় এবং ক্ষতস্থানে কোনরূপ বিবর্ণতা থাকে না। ইহা! 
কতুনাশক । 

জন্ম দয তৈল ।-_-তৈল /3 চারিসের, জামপত্র, বেতসপত্র, আমলকী- ! 
পত্র, ভহরকরঞ্জ-পত্র, পদ্মপত্র, নীলোৎপল-পত্র, এলাইচ, আতইচ, আমের *্মশাটি, ৃ 
যটমধু প্রি, লাক্ষা, কালীয়াকাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী, এইসকল | 
দ্রব্যের প্রত্যেক ২ ছইতোলা এবং ছাগমৃত্র ১৬ যোলসের ; একত্র যথাবিধি পাক 
করিবে । ইহা উপদংশনাশক শ্রেষ্ঠ তৈল। 

ূ 

শী পি শপ পপর শপ পাশাপাশি িপ্প্পাপশীগা শা শ্পীশাশ 7 পাশপাশি শিপ তিশা শশী 
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জা পাচন।- _মপ্রিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুলেবীজ, নিমছাল, হরী- 
তকী, হরিদ্রা, আমলকী, বাসকপত্র, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, 

৷ কুলেখাড়ার বীজ, পটোল-লতা, বেপামূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ কুষ্ট- 
. নাশক এবং বাতরক্ত ও কণু প্রত্ৃতি রোগে বিশেষ উপকারক। 

অসুতার্দি |_ _গুলঞ্চ» এরগুমূল, বাসকছাল, মোমরাজী ও হরীতকী 

ইহাদের ক্কাথ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত-নাশক । , র 

পঞ্চকষায় |-__বচ, বাঁসক, পটোলপত্র, নিমছাল ও প্রিয়্থু, ইহাদের 

' ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া, মদ্দনফল-চূর্ণ ও মধুর সহিত পাঁন করিলে, বমন হ্হয়া! কুষ্ঠ- 
। রোগ উপশমিত হয়। 
ূ পঞ্চনিম্ব ।__দ্বত ও মধুর সহিত নিমের পত্র, পুষ্প, ত্বক্, মূল ও ফল, 

৷ ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে, অথবা গোমুত্রের বা দৃগ্ের 
সহিত তাহা সেবন করিলে, কুষ্ঠ, বিসর্প, নাঁড়ীব্রণ, অর্শঃ, কামলা এবং কফপিত্ত- 

। রক্তজনিত বিবিধ বিকার নিবারিত হয়। 

ৃ অস্ুতাগুগ গুলু ।__গুলঞ্চ ১২/০ সাঁড়েবারসের ; দশমূল ১২৫০ সাঁড়ে- | 

বারসের ; আকনার্দি, মূর্ববামূল, বেড়েলা, কট.কী, দারুহরিদ্রা ও এরগুমূল,__ 

| প্রত্যেক ১০ দশপল। শিথিলপোষ্টলীবদ্ধ বহেড়া ১০০ একশতটা, হরীতকী ২০০ 

| ছইশতটী, আমলকী .১০* একশতটা এবং দোলামন্্স্থ পোর্টলীবদ্ধ গুগগুলু /২ 
ছুইসের, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া, ১৯২ একশত বিরানব্বইসের জলে পাক 

করিয়া ২ও চব্বিশসের থাকিতে নামাইয়! লইবে। এই ক্কাথ কিয়া লইয়া, 
৷ তাহার সভিত এ /২ হুইসের গুগুলু গুলিয়া দিয়া, /২ ছুইসের ঘ্বত মিশ্রিত | 

| করিবে, এবং পূর্বোক্ত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়াগুলির বীজ বাহির করিয়া, 

তাহ ঘ্বতে ভাজিয়া পুর্ববোক্ত ক্কাথে ফেলিয়া, সমুদদায় একত্র পাক করিবে। পাক 

সিদ্ধ হইলে, তাহাতে গুলঞ্চের চিনি ও শু'ঠচুর্ণ_প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ যোলতোলা 
করিয়! প্রক্ষেপ দিয়! মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, ১৮ আঠার- 
প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কামলা, আমবাত, অগ্নিমান্দয, ভগন্দর, পীনস, প্রতিষ্ঠার, 
শ্লীহা ও উদররোগ বিনষ্ট হয়। এই ওুঁধধ বাতরক্তেই বিশেষ প্রশস্ত | : '। 
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রণ রি কবিরাজি-শক্ষা । টির রেরারিরারা | 
পঞ্চতিক্ত-ঘুত-গুগ গুলু। ব্রত / ৪ ঢারিসের; কাথার্থ নিমছাল, নল, । 

গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী,..._প্লুত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পোষ্টরলী- ; 

৷ বন্ধ গুগগুলু ৫ পাঁচপল এবং পাকার্থ জল ৬৪ চৌধট্টিসের_শেষ /৮ আটসের, | 

এই ক্কাথ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহাতে 'ই গুগ.গুলু গুলিয়া লইবে এবং ঘ্বতের ূ  
সহিত একত্র পাক করিবে। কন্ষপাকজন্য আকনাি,' বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজ- ! 
পিপ্ললী, যবক্ষার, সাচীক্ষার, শু'ঠ, হরিদ্রা, শুল্ফা, চই, কুড়, লতাফট.কী, মরিচ, ৰ 

ইন্দ্যব, জীরা, চিতামূল, কট.কী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, মগ্রিষ্ঠা, আতইচ, ত্রিফলা : 
ও বনযমানী,_প্রত্যেক ভ্রব্য ২ ছুইতোলা পরিমাণে লইয়া যথাবিধি পাঁক : 

| করিবে। 1* অর্রতোলা৷ মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, কুষ্ঠ, ভগন্দর, নাঁড়ীব্রণ ও | 

বিষদৌষ প্রভৃতি নিবারিত হয়। 

অমুত-ভল্লাতক | _শোধিত স্ুপক ভেলা /৮ আটসের, ছুই খণ্ড 

করিয়া, ৩২ বত্রিশসের জলে পাক করিবে এবং /৮ আটসের অবশিষ্ট থাকিতে 

ছকিয়া, /৮ আটসের ছুদ্ধের সহিত সেই ক্কাথ পাক করিবে । পরে /3 চারিসের : 

দ্বতের সহিত পুনর্বার তাহা পাক করিবে । পাকশেষে তাহার সহিত /২ ছুই- ৃ 

সের চিনি আলোড়িত করিয়া ৭ সাতদিন রাখিয়া দ্িবে। | চারি আনা হইতে | 
/« অর্ধতোলা পর্যস্ত মাত্রায় ইহা প্রয়োগ করিলে, কুষ্ঠা্দি রোগের শাস্তি এবং 
ৃ বলবীধ্ধ্য প্রতৃতির বৃদ্ধি হইয়া! থাকে । ইহা রসায়ন, সুতরাং বিবিধরোগের ও ' 

| জরাপলিতাদির নিবারণকারক । | 

ূ মহাভল্লাতক গুড় ।- _নিমছাল, শ্তামালতা, আতইচ, কট.কী, বলী- 

ডুমুর, ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেংপাপড়া, সোমরাজী-বীজ, অনস্তমূল, বচ, খদ্ধিরকাঠ, 

রক্তচন্দন, আকনাদী, শু'ঠ, শঠী, বামুনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরাতা, কুড়চী- ৷ ৰ 
| মূলের ছাল, বিদ্ধড়ক, রাখালশশার মূল, মুর্ববামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রষব, মিঠাবিষ, 

চিতামূল, হস্তিকর্ণপলাঁশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, 

দারুহরিদ্রা, পিপুল, সেশাদীলফলের মজ্জা, ছাতিমছাল, কৃষ্তবেত, লালকুঁচ, ওল, 

চিনাঘাস, মঞ্জিষ্টা, চাকুন্দে-বীজ, তালমূলী, প্রিয়হ্ু, কট ফল, শরপুষ্প ও শিরীষ- 

ছাল, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইপল, পাকার্থ জল ৬৪ চৌষটিসের; শেষ ১৬ 

যোঁলসের ; এবং ভেলা 2০০০ তিনহাজ্জরটা, জল ৬3 চৌষট্টিসের,_শেষ - 

পাট  িশাশ্টী শীট শিব 

যোলসের ; এই উভয় বাথ ছ'কিয়। একত্র করিয়া, তাহাতে পুরাতন গুড় ১২1” 
সারির রারিনািরিরারিরিনানিরারািনারারিটিাটািরারিরাতিরিরনানারাট ঃ ১ 



রঙ কুষ্ঠ ও শ্থিদ্ররোগ। ৬৫ ও 

ৰ সাড়েবারসের ও ১০০০ এক হাজারটা ভেলার মজ্জা;দিয়। পাক করিবে । পাক- | 

শেষে তাহাতে ত্রিকটু, ভ্রিফলা, মু, সৈন্ধব-লবণ ও ষমানী, প্রত্যেক দ্রব্য 
১ একপল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর- প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা 

( এবং ও চারিপল গন্ধক প্রন্ষেপ দিয়া, যথাবিধি পাক করিয়া, দ্বতভাগ্ডে রাখিয়া 

দিবে। এই ওষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ, বাতরক্ত, উদাবর্ত, ব্রণ, |. 
ক্রিমি, ৬ ছয়প্রকার অর্শঃ, ভগন্দর, পাখু, কাস, শ্বাস ও ছুস্তর আমবাত প্রত্থৃতি 

ূ 
বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় । অনুপান- _গুলঞ্চের রস বা দুগ্ধ । পথ্য- উষ্ণ অন্ন। 

অম্বতাঙ্কুর লৌহ |-_-১ একপল পারদ ও ১ একপল গন্ধক,_এতছ্- ূ 

ভয়ের কজ্জলী করিয়া একটা প্রস্তরপাত্রে রাখিবে এবং তাহার উপর উত্তপ্ত তাত 

| গাত্রেরচাপ দিয়া পঞ্পটীর স্টায় করিয়া লইবে। সেই পঞ্জটী ও ১ একতোলা 
| সোহাগ! একত্র মুষাবদ্ধ করিয়া, দগ্ধ করিবে এবং গন্ধকের অংশ পুড়িয়৷ গেলে 

মুষামধ্য হইতে ওষধ বাহির করিয়া লইবে। তৎপরে সেই কজ্জলী, লৌহ, তাশ্র, 
ভেলার আঠা, অভ্র ও গুগ গুলু, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল এবং দ্বৃত ১৬ ষোল- 

পল, একত্র /3 চারিসের ত্রিফলার কাথের সহিত পাক করিবে । পাঁকশেষে 
হরীতকীচুর্ণ ৪ চারিতোলা, বহেড়াচুর্ণ ও চারিতোলা৷ ও আমলকীচুর্ণ ১৩ তের- 

৷ তোলা, তাহাতে প্রক্ষেপ দিতে হইবে । প্রথমতঃ ১ একরতি মাত্রায়, পরে সহা- 

ৃ নুসারে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া, এই ওষধ সেবন করিলে, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, আঁমবাঁত, 

1 পাণডু, মেহ, ক্রিমি, শোথ, শুল, অশ্মরী, ক্ষয়, শ্বাস, অর্শঃ ও বাতরোগ প্রত্ৃৃতি 
৷ গীড়া প্রশমিত হইয়া, অগ্নি, বল, বীর্য্য, শুক্র ও আফুঃ বর্ধিত হয়। এই ওষধ 

র দ্বত ও মধুর সহিত মাড়িয়া, নারিকেল-জল মথব! ছুপ্ধের সহিত মিশ্রিত-করিয! 

। সেবন করিতে হয়। লৌহপাত্রে ও লৌহদণ্ড দ্বারা এই ওঁষধ প্রস্তুত করা 
। আবশ্ক| 

| তাঁলকেশ্বর.1-__২ ছই মাধ পরিমিত হরিতাল, যথাক্রমে কুমড়ার রসে, 

| ব্রিফলার জলে, তিলতৈলে, দ্বৃতকুমারীর রসে ও কাজিতে ভাবন। দিবে । পরে 

ৰ ২ ছুই মাষ! গন্ধক ও এক মাষা পারদের কজ্জলী করিয়া, শ্রী হরিতালের সহিত 

। মিশ্রিত করিবে এবং যথাক্রমে তাহাতে ছাগছ্গ্ধ, নেবুর রস ও দ্বৃতকুমারীর রসের 
৩ তিন দিন করিয়া ভাবন! দিয়া,.ছোট ছুট চাকৃতি করিবে। শুষ্ক হইলে, |! 
| একটা ্াড়ীর মধ্যে উহা পলাশের ক্ষারের ভিতর রাখিয়া, ১২ বারপ্রহর অগ্ি- ]' , 
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জালে পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধ'ত করিয়া ২ দুইরতি মাত্রায় উপযুক্ত অন্ধু- 

সা কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ু ষ্টব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করিবে। 

ৰ মহাতালকেশ্বর | _বংশপত্রহরিতাল চূর্ণ করিয়া, কুম্মাণ্ডের জলে 

চিনির রসে ৩ তিন দিন ধরিয়া ভাবনা দিয়া, কাজি ও অস্দধিসহ মর্দন 

করিয়। শুফ করিবে । তৎপরে জল ও পুননবার রসসহ ৩ তিন দিন মর্দন করিয়া 

| খর তা করিবে এবং একটী হাড়ী পলাশক্ষারদ্বারা পুর্ণ করিয়া, সেই ক্ষারের 

| মধযস্থলে হরিতাল রাখিয়া, শর! দিয়! হ্নাড়ী ঢাকিয়া মাঁটীর লেপদ্বারা যোড়ের মুখ 

| বন্ধ করিবে! পরিশেষে উহা! অগ্রিতাপে ৩২ বত্রিশ প্রহরকাঁল পাক করিয়া, এ 

| হরিতাল ১ একভাগ ও তাঅ দ্রইভাঁগ একত্র মর্দনপুর্বক বালুকাযন্ত্রে পাক 

| 
ৰ 
ূ 
ৰ 

র 

: 
ৰ 
| 
ৃ 

করিবে । এই গুঁষধ সেবন করিলে, সকলপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ছষ্টব্রণ ও 
ত্বগদৌষ বিনষ্ট হয় । 

উদয়ভাক্কর ।-__গন্ধক-সহযোগে জারিত তাআ্র ১০ দশতোলা, মরিচ ৫ 
পাঁচ তোলা ও বিষ ২ ছুই তোলা, এইসকল দ্রব্য চুর্ণ করিফ়া, একত্র মিশ্রিত 
করিবে । ইহা ১ একরতি পরিমাণে সেবন করিলে, গলিত ও স্ফুটিত কুষ্ঠ, 

বিচর্চিকা, দ্র ও পাম। প্রতৃতি বিবিধ রোগের শাস্তি হয় । 
পারিভদ্রে-রস  মুচ্ছিত পারদ, আমলকী ও নিমফল, এই কয়েকটা 

দ্রব্য, খদিরের ক্কাথনহ একদিন মর্দন করিয়া, ৪ চারিমীষা মাত্রায় সেবন করিলে, 

দক্রু ও কুষ্ঠরোগের নাশ হয় । 

কুষ্ঠারি-রস।-__কাঠডুম্বরের চূর্ণ, বামুনহাটা ও বলাত্রয় ( পীতপুষ্প- 
৷ বলা, শ্বেতবলা ও নাঁগবলা ) ইহাদিগকে চূর্ণ করিয়া, ২ দুই তোলা মাত্রায় সেবন 
| করাইবে, অথবা দ্রাক্ষা ও সোহাগার খই একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেও 
৷ সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় । 
ৰ রস ।-__করঞবৃক্ষের পত্র, হরীতকী, শিরীষছাল, বহেড়া ও 

৷ কাঠডুমরের মূল, এইসমস্ত দ্রব্য গোমুত্রের সহিত মর্দন করিয়া! ২ ছুইতোলা 
| মাত্রায় সেবন করিলে, অথব! দ্রাক্ষা ও সোহাগার খই একত্র করিয়া সেবন 

করিলেও সকলগ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় | . 

কুষ্ঠকালানল-রস ।- _ম্ষুরু, পারদ, সোহাগার খই, তাত্র, লৌহ, 
ও পিপুল, এইসকল দ্রব্যের চুর্ণ, পরঙ্গনিত্বের ( পাত্র, পুষ্প, ফুল, মূল ও ছাল, ) ড় 

খু 
ঞ 

শে 

-। তি শি সপ পালাপপপপপসপপী পপ | শি শীশািশীতাশি শি ১ক্ীটিটি শীত এ পাতি সং পাশপাশি শা শিস শশা শ্পশীশিশিিশিশিশিিশীশীশি শীত ীশী 72 স্পপীল পাশাপাশি শি নি 
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সহিত, ব্রিফলার ক্াথের সহিত এবং পোন্দালের কাথের সহিত পৃথক্ ্ 
(ভাবনা দিয়া, ৬ ছয়রতিপরিমিত বটিকা প্রস্থত করিবে। হা সকলপ্রকার ৷ 
| কুষ্ঠরোগনাশক | | 

রসমাণিক্য |২ _বংশপত্র-হরিতাঁলে যথাক্রমে কুমড়ার জল ও অন্রদধির / 

৩ তিনবার বা ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, সেই হরিতালের সুক্ষ সপ্ন খণ্ড করিবে, ৰ 
এৰং সেই খগ্ুগুলি একখানি শরায় নীচে উপরে অন্রের পাত দিয়! সাজাইয়া | 

ও অপর একখানি শরা তাহার উপর উবুড় করিয়া ঢাক! দিবে ও সন্ধিস্থলে ূ 
কুলপাতার প্রলেপ দিবে। পরে, একটা শূন্ঠ হাড়ীর মুখে এ শরা রাখিয়া, হাড়ীর 
নীচে অগ্নিজাল দিতে হইবে । হীাড়ীটা রক্তবর্ণ হইয়! উঠিলে, গুঁধধ বাহির করিয়া ; 
লইবে। ইহাতে এঁ হরিতাল মাণিকোোর ন্যায় দীপ্তিশাঁলী হয় । ২ ছুইরতি | 

৷ মাত্রায় এই ওষধ, ঘ্বত ও মধুর সহিত সেবন করিলে, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও : 
৷ ভগন্দর প্রন্ৃতি পীড়ার শীস্তি হয়। মহাঁদেবের পুজা করিয়া এই ওষধ সেবন : 
| 'আরম্ত করা উচিত। 

তিক্তক-ঘুত 1__ক্কাথার্থ-_ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসক, ছুরা- 

লভা, ক্ষেৎপাঁপ.ড়া, পটোলপত্র, বলাডুমুর, কট.কী ও নিমছাল,- -প্রত্যেক দ্রব্য 
১৬ ষোলতোলা, পাকার্থ জল ৬3 চৌষটিসের__শেষ ১৬ যোঁলসের ; দ্বৃত /3 
চারিসের ; এবং কন্কার্থ-_পিপুল, মুতা, রক্তচন্দন, বলাডুমুর, ইন্দ্রষব' ও চিরাতা!। 

যথাবিধি পাক করিয়া সেবন করিলে, কুষ্ঠ, জর, অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, পা ও 

বিসর্প প্রভৃতি রোগ উউ্পশমিত হয় । এই ওষধ ক্ৈব্যরোগেও বিশেষ উপকারী । 

মহাতিক্তক দ্বৃত।__ছাতিমের ছাল, আতইচ, পেৌদাল, কট.কী, 

আক্নাদী, মতা, বেণামূল, ত্রিকলা, পটোল, নিম, ক্ষেৎপাঁপ ডা, ছুরালভা রক্ত- 

৷ চন্দন, পিপুল, গজপিপ্ললী, পন্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, দশমূল, 

| শ্তামালতা, অনস্তমূল, ইন্দ্রষব, বাঁসক, মূর্ববা, গুলঞ্চ, চিরাতা, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর, 

| কন্কার্থ এইসমন্ত দ্রব্য উত্তমরূপে কু্টত করিয়া, স্বতের*চতুর্থাংশ পরিমাণে লইবে 
| এবং পাকার্থ জল ঘ্বতের ৮ আটগুণ ও আমলকীর রস ঘ্ৃতের দ্বিগুণ পরিমাণে 

( লইয়া, তাহাদের সহিত যথাবিধি দ্বৃত পাক করিবে । রোগীর বল বিবেচনা : 

করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় এই দ্বৃত সেবন কঁরাইলে, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, প্রবলশ্রাবযুক্ত ৷ 

অর্শঃ বিসর্প, অল্পপিত্ত, বাতরক্ত, পাও, বিক্ফোটক, পামা, উন্মাদ, কামলা, জর, ; 
টি. 111 
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কও, হন্রোগ, গুল, , পিড়কা, অস্থগ্দর ও ৪ গণ্মালা প্রভৃতি রোগসকল টা 
বিনষ্ট হইয়া যায 

পঞ্চতিক্ত ঘৃত ।-_্বত /3 চারিসের, কাখার্ঘ_নিমছাল, পোল, 
কণ্টকারী, গুগঞ্চ ও বাসকছাল, _প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল, পাঁকার্থ জল ৬3 

চৌষটিসের-_শেষ ১৬ যোলসের ; এবং কন্ধার্থ__মিলিত ত্রিফল! /১ একসের 
পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক করিবে | ॥০ অর্থতোল মাত্রায় এই উষধ, কুষ্ঠ, 

| বাতরক্ত, ভগন্দর, হষ্ট্ণ ও ক্রিমি প্রতি পীড়াস় প্রয়োগ করিবে । 

সোমরাজী-ঘ্ৃত।___সোমরাজী”৩২ বত্রিশতৌলা, খদির ৮ আটতোলা, 

এবং ১৬ ষোৌলতোলা শোধিত গুগগুলুর সহিত বথাবিধি ঘ্বত পাক করিবে । এই 

ূ 

পটোলমূল, ব্রিফলা, বলাঁডুমুর, ছুরালভা ও কট কী,_-প্রত্যেক দ্রব্য ২ হুইতোলা 

। 

| বিনষ্ট হয়। 

দ্বত উপযুক্ত মাত্রায় পাঁন করিলে ১৮ গিনিরিনহার কুষ্ঠ ও শ্বিত্ররোগ 

মহাখদিরক-ঘ্বৃত |-_গব্যদ্বত ১৬ ষোলসের, আমলকীর রস ১৬ যোল- ূ 

সের, ক্কাথার্থ খদিরকাষ্ঠ ৮২০ সাড়ে বাষট্সের, শিশু ও অশ্বখ বৃক্ষের ছাল-_- : 
মিলিত ২৫ পচিশসের, ডহর-করগ্ছাঁল, নিমছাল, বেতস, ক্ষেৎপাপড়া, কুড়চী, 

৷ বাসক, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোন্দাল, গুলঞ্চ, ভ্রিফলা, তেউড়ী ও ছাঁতিম- 

৷ ছাল,-_ প্রত্যেক দ্রব্য /৬।০ সওয়া ছয়সের, জল ৬3০ ছয়শত চলিশসের,_ -শেষ 

1 ৮০ আশীসের ; এবং মহাতিক্তক-ত্বতোক্ত ছাতিম, আতইচ, সোন্দাল, কট.কী, 
| আকনার্দী, মুতা, বেণামূল, ত্রিফলা, পটোলপত্র, নিমছাল, (ক্ষেৎপাপডড়া, ছুরালভা, : 
৷ বক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রাী, দীরুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, : 

/ স্টামালতা, শতমূলী, অনস্তমূল, ইঞ্্রষব, বাসক, মূর্ববা, গুলঞ্চ, চিরাতা, যষ্ইিমধু ও : 

বলাড়ুমুর।- 

পাক করিবে। 

| নিবারিভ হয়। 

ত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোল! পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, যথাবিধি দ্বত 

ইহা পানে ও অভ্যঞ্জনে ব্যবহার করিলে, সর্বপ্রকার কুষ্ঠ 

মহাসিন্দুরাগ্য তৈল ।- সর্ষপতৈল /৪ চারিসের, কন্কার্থ মেটেসিন্দুর, 
রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়, পন্পুকাষ্ঠ, কুড়, 
মক্িষঠা, খদিরকাষ্ঠি, বচ, জাতীপত্র, 'আাকন্দপত্র, তেউড়ী, নিমছাল, ডহরকরগ্জ-. 

1 বীজ, মিঠাবিষ, কালিয়াকড়া, লোধ ও চাকুন্দেনীজ, মিলিত /২ ছুইসের ; 

৬ 

সি 

চর 4 
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রি কুষ্ঠ ও শিব্ররোগ | ৬৩৯ 
লাশে শশী শশা শশী পপিসপীীশা পাশাপাশি শীলা শীল 

এ 
ৃ পাকার্থ জল ১ ১৬ । যৌলসের, যথানিয়মে পাঁক করিয়া এই তৈল মর্দন করিলে, 

যাবতীয় কুষ্ঠরোগ, এবং পামা, বিচঁ্চিকা ও বিসর্প প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। 
সোমরাজীতৈল ।-___সর্যপতৈল /ও চারিসের, জল ১৬ যোলসের, এবং 

কন্ধার্থ-_সোমরাজীবীজ, হরিভ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরপ্র-বীজ, । 
ূ চাকুন্দেবীজ ও সোন্দালপত্র--মিলিত /১ একসের, যথানিয়মে পাক করিয়া এই 
। তৈল মর্দন করিলে, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, পিড়ক1! ও নালী-ঘা নিবারিত হয় । ৃ 
| বৃহৎ সোমরাজীতৈল ।__সর্ষপতৈল ১৬ যোলসের, ' কাহারও মতে ; 
: /3 চারিসের, এবং ক্কাঁথার্থ সোমরাজী ও চাকুন্দেবীজ-_১২/০ সাড়েবারসের, : 

পৃথক্ পৃথক ৬১ চৌবট্িসের ভলে সিদ্ধ ' করিয়া ১৬ ষোলসের করিয়া অবশিষ্ট 

 রাখিবে। পরে গোমুত্র ১৬ যোলসের, এবং কন্ধার্থ-চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা, 
ৃ শুঠ, কুড়, হরিদ্রা ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাঁল, মনছাল, হাফরমাঁলী, আকন্দমূল, 

| ৷ করবীমূল, ছাতিমমূল, ভ্গাময়-রস, খদিরকাষ্ঠ, নিমপত্র, মরিচ ও কালকাসন্দা-_ : 
| প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা ; ষথাবিধি পাক করিয়া, কুষ্ঠাদি রোগে মর্দন করিবে । 
কও, বিসর্প, দগ্র, এবং গাত্রবিবর্ণতা প্রভৃতি চর্মরোগও ইহাদ্বারা নিবারিত হয়। 

, মরিচাগ্যতৈল |- সর্ষপ-তৈল /১ চারিসের, গোমুত্র ১৬ যোঁলসের 
৷ কন্ধার্থ__মরিচ, হরিতাল, মনছাল, মুতা, আকন্দের আঠা, করবীরমূল, তেউড়ীমূল, 
ৃ গোমর-রস, রাখালশশীর ল, কুড়, হরিদ্রা, দীরুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন,_- 
৷ প্রত্যেক দ্রব্য চারিতোলা, এবং মিঠাবিষ ৮ আটতোলা ; যথাবিধানে পাক 
ৰ করিয়া, কুষ্ট, শ্বিত্র, দ্র, কও, পামা ও বিচর্চিকা প্রভৃতি পীড়ায় মর্দন করিবে । 
ৃ 

চি 

শা শাক শশশাপ্পাশিপািশিশিপীসপাসিসী 

৯ 

৩. ০৩ পি শিপিস্পপীপশাপিসপিাাসপা পপপিসপীপা পপ আপি পা সপ শা পপ শেপ শি পপি শি পাপী পা 

কন্দর্পপাঁরতৈল ।__দর্ষপতৈল /৪ চারিসের, কাথার্থ_ ছাতিমছাল, 
-কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, ঘোড়ানিম, জয়স্তীপত্র, তিতলাউ, 
| রাখালশশা ও হরিদ্রা»-- প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দ্রশপল, পাকার্থ জল ৬3 চৌষটিসের, 
ৃ শেষ ১৬ যোলসের ; গোমুত্র ১৬ ষোলসের; সোন্দালপত্র, ভূঙ্গরাজ, জয়্তীপত্র, 

ধুতুরাপত্র, হরিদ্রা, দিদ্ধিপত্র, চিতার পত্র, খেজুরপত্র, আকন্দপত্র ও সীজপত্র, 

প্রত্যেকের স্বরম /3 চারিসের, গোময়রস /১ চারিসের, এবং কন্কার্থ মাকাল, বচ, 

্রহ্মীশাক, ' তিতলাউ, চিতামূল, দ্বতকুমারী, কুঁচিলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুত্তা, 
| প্রিপুলমূল, সোন্দালফলের মজ্জা, আকন্দেরপ্মাঠা, কালকাদন্দামূল, ঈশমূল, আচ 
মূল, ম্রিষ্ঠা, তিতপলতা, রাখালশশীর মূল, বিছাটাপত্র, করগ্রমুল, হাফরমালী, 

পা লা আ্ শু 

০০ সাপ পাটি শশী সী 

এ পপ পাপা পা তা শা প্পীপান এ পা 



৯০) 77772) টিটি ও 05 
৬৪০ কবিরাজি-শিক্ষ। | তত 

সা পচ স্পা পপপাা শী 

র্বামূল, ছাতিমছাল,, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়া-নিমছাল, গুলঞ্চ, ; 
হাকুচবীজ, সোঁমরাজী, চাকুন্দেবীজ, ধনে, ভীমর়াজ, য্টিমধু, বন-ওল, কটকী, | 
শচী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গেঁঠেলা, অগুরু, কপ্পুর, কট ফল, জটা- | 
মাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বামকছাল ও বেণামূল-_প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা 
যথাবিধানে পাক করিয়া, এই তৈল মর্দন করিলে, যাবতীয় কুষ্ঠ, শ্বিত্র, দ্র, পামা, ূ 
কও, ত্বকের বিবর্ণতা, এবং ভগন্দর, অর্ধ,দ, গণ্ডমাল৷ ও গলগণ্ডাদির শাস্তি হয়। | 

সিন্দুরাছ্াত্েল | সিন্দুর 9 চারিতোলা ও জীরা ৮ আটতোগ1 একত্র 

পেষণ করিয়া, সেই কক্ষের সহিত /১ একসের কটুতৈল পাঁক করিয়া, পামারোগে | 
প্রয়োগ করিলে, উহা! সগ্ই বিনষ্ট হয়। 

রহস্মরিচাগ্য-ত্তৈল।-_সর্ষপতৈল ১৬ যোলসের, গোমৃত্র ৬৭ চৌষটি- 

সের, এবং কঙ্কার্থ মরিচ, তেউড়ীসূল, দস্তীমূল, আকন্দের আঠা, গোময়রস, দেব- 
দারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রী, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাথালশশার মূল, করবীর- 
মূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলার মূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, শিরীষ- 
ছাল, কুডচিছাল, নিমছাল, ছাত্তিমছাল, সীজের আঠা, গুলঞ্চ, সোন্দালপত্র, ডহর- 
করগ্রবীজ, মুতা, খদিরসার, পিপুল, বচ, ও লতাফট.কী প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট | 

তোলা, এবং ১৬ যোলতোলা বিষ একত্র মৃৎপাত্রে অথবা লৌহপাত্রে এই তৈল ! 
মু অগ্রিতে প্থাবিধি পাক করিবে । ইহা মর্দন করিলে, কুষ্টব্রণ, পামা, বিচচ্চিকা, | 

দ্র, কণ্ু, বিক্ফোট, বলি-পাঁলিত্য, নীলা .ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্মরোগ বিনষ্ট হয়, 

এবং শরীরের স্ুকুমারতা বর্ধিত হয়। . প্রথম যৌবনে যে রমণীকে এই তৈলের ' 
নহ্য প্রদান করা যায়, বুদ্ধাবস্থাতেও ভাহার স্তনযুগল শিথিল না হইয়া গীনোন্নত | 

অবস্থাতেই থাকে । ইহান্বারা গো-অশ্ প্রভৃতি জন্তরও বাতরোগ দূরীভূত হয় । 
করবীরাছ্যি তৈল |-_-তকরবীর-মূলের রস, গোমৃত্র, চিতা ও বিড়ঙ্গ : | 

পপ 

শশী পপি শত শশী শী সী শিপ শশী শশ্াাীশ্্ীশীশীশীশ 

্পেস্পীসাসা স্পা সপ াসপীশীােপাপ্প্স্পা পাস শশী নিট 

এইসকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া, সকলপ্রকার কুষ্ঠরোগেই প্রয়োগ | 
করা যায়। 

শ্বেত-করবীরাদ্য ।-_-তিলতৈল /3 চারিসের, গোমুত্র ১৬ ষোঁলসের, 
এবং কন্কার্থ__শ্বেত-করবীরমূল ও চারিপল ও বিষ $ চারিপল; যথাবিধি পাক ' 
করিয়া, এই তৈল মর্দন করিলে, চন্্দিল, সিখা, পামা ও বি্ফোট প্রভৃতি রোগের | 
উপশম হয়| | : 

নেই রর টার: 



লিউ উর 3 লহ 
জী ক্ষ ও িতররোগ। | ৬৪১ র্ 

্বাগ্ততৈল _চ্হুগুণ বার স্বরসের সহিত বথাবিধানে তৈল পাক ' 
করিয়া অভ্যপ্রন করিলে, কচ্ছ, বিচর্চিকা ও পামারোগ বিনষ্ট হয়। ৃ 

গণ্তীরিকাঁদি তৈল |-_-দীজের আঠা, আকন্দের আঠা, চিন্তা, ভৃক্ষ- 
রাজ, কুড়, শোণ।মূলের ছাল ও দৈন্ধব লবণ, এই সকলের কুছ্রিতু কন্ক এবং 
গোমৃত্রসহ তৈল পাক করিবে । এই তৈল অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিলে, মগুল-কুষ্ঠ, 

দদ্র, দুষ্টরণ ও কিটিম রোগ বিনষ্ট হয় । 

অর্কমনঃশিলা-তৈল |- উত্তমরূপে কুটিত ভরিদ্রার কক্ষ, মনঃশিলার 
কন্ক এবং আকন্দ-পাঁতার রস, ইহাদের সহিত বথাবিধি সর্ষপ-তৈল পাক করিরা ! 
ব্যবহার করিলে, পাম! ও কু প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় । 

কুষ্ণসর্প-তৈল । মৃত-রুষ্সর্পের মস্তক, অন্ধ্র ৪ পুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া 

অবশিষ্ট অংশ অন্তরধধমে ভন্ম প্রস্তুত করিবে । সেই ভন্ম সোমরাজী-তৈলের সহিত 

মিশ্রিত করিয়া, তাহ! নর্দন করিলে গলৎকুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট তরপ 

কুষ্ঠরাক্ষন-তৈল  _সর্পতৈল /১ একসের, এবং কন্কার্থ- পারদ 

গন্দক(উভয়ের কজ্জলী করিয়া লইবে), কুড়, ছাতিমছ্াল, চিন্তার মূল, মেটে দিন্দুর, 

: রুস্থুন, হরিতাল, সোমরাজীবীজ, দোন্দালবীজ, জারিত তাম ও মনছাল-_ প্রত্যেক 

দ্রব্য ২ ছুইতোলা ; একত্র মিশ্রিত করিয়! রৌদ্রে পাঁক করিতে হইবে । ইহা! মদ্দন 

করিলে, কল প্রকার কুষ্ঠ, মাংসবৃদ্ধি, ভগন্দর, বিচর্চিকা, পা! ও দারুণ বাতরক্ত 

প্রভৃতি নষ্ট হয়। ইহাদ্বার৷ ক্ষতস্থান শুফ হইয়। ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক হইয়া থাকে। 

কুষ্ঠকালানল তৈল ।__পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিহাল প্রত্যেক 
১ একতোঁলা, একত্র উত্তমরূপে কাজির সহিত পেষণ করিয়া, তাহাদ্বার৷ 

বন্ত্রথণ্ড লিপ্ত করিবে এবং শুষ্ক হইলে, বর্তী প্রস্তত করিয়া তাহাতে তৈল 
 মাঁথাইবে এবং সাড়াশীদ্ধার৷ এ বাতি ধরিয়! গ্রজ্গালিত করিবে, এবং উহার 

' উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে তৈল প্রদান করিবে । তৈলের পরিমাণ সমুদীঁয়ে /০ 
' একপোয়া। প্রজ্লিত বাতির নিম্নে একটা পাত্র রাখিবে। এই পাত্রে যে সকল 

৷ তৈলবিন্দু নিপতিত হুইবে, উহা! কুষ্টস্থানে লেপর্ন করিলে, সকল প্রকার কুষ্ঠ বিন 

৷ হয়। ইহা বাতকুষ্ঠরোগে উৎকৃষ্ট ফলদায়ক। 

| পুর্থীসার তৈল ।-_করপ্নবীজের তৈল /১ একসের, কক্কার্থ_-চিতা- 
ূ মূল, নিসিন্দাপত্র, করবীরমূল, না! লিতাবীজ ও মিঠাবিষ,__-প্রত্যেক ১ একপল, 

“টিটিরিব্নারারিটিিরিজিনতিরিরিতরে যারা... 
৪ 

পপি শপে 

শশী শী শশা পিট শিস পাপী? শশা ৮০22০ 

স্পা পপি পিপি শপ পাশপাশি শিস | পাপা পপ পাটা শি 25 2০ 

পপ 

2) 



2 টিরিটিরিরার রাত্রি রর রাগ রোযার রা রাজার 

চ ৬৪২ কবিরাজি শিক্ষা | রী 
"পপ প ও,  স- স- ». ০ সী পি 

এই কক্ষগুলি ব কাজিতে বাটিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে ৮ আটতোলা কাজি 

মিত্রিত করিয়া, ঘৌদ্রপক্ক করিয়া লইবে | এই তৈল মার্দনে কুষ্ঠ, ব্রণ ও রক্ত- 

দোষ নষ্ট হয়। 

বাসারুদ্রে তৈল ।-__তিলতৈল ০৪ চারিসের, গুলঞচের রস, গব্যছুগ্চ 
বাসকপাতার রস,-- প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলসের, এবং কন্কার্থ ব্রিফলা, নিমছাঁল, 

। তালমুলী, বৃতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দাঁরুহরিদ্রা, বাঁসকছাল, নিসিন্দা, 

 পটোলপত্র, কনকধূতুরার মূল, হরিতাল, কুড়, বিষলাঙ্গলা, দাড়িমফলের খোলা, 

| | মনছাল, আপাঙ্গ, মিঠাবিষ, জয়স্তীপত্র, নাটাকরপ্র ও কটফল,_-প্রত্যেক দ্রব্য ২ 

ছুইতোল!, বথাবিধানে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, দক্র, কুষ্ঠ, হুষ্টব্রণ, বিসর্প, 

 বিদ্রধি, নাড়ীত্রণ, ঘোরতর ব্রণ, ছুঙ্জয় বাতরক্ত, সন্নিপাতজর, দারুণ শিরোরোগ, 

৷ শোথ, গলগণ্ড, গোদ, অব্বদ, অশেষবিধ বাতরোগ, অন্ববৃদ্ধি, শ্বাস, কাস, পীনস, 
, ভগন্দর, উপদংশ ওষ্টক্ষুশূল প্রডতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। এই তৈল 
' নামাইবার সময়ে বৈদ্য রুদ্রমন্্ জপ করিবেন, এইরূপ বিধান আছে । 

শ্িত্রপঞ্চানন তৈল | _সর্ষপ-তৈল /3 চারিসের; গোমুত্র, দধির 

মাত হুপ্ধ ও ছাগমৃত্র”_ প্রত্যেক /$ চারিসের ) এবং কন্ধার্থ এরগুবীজ, তুলসী- 
বী হাকুচবীজ, চাকুন্দেবীজ, তিৎবিঞার বীজ, পিপুল, আকোড়-বীজ, মনছাল, 
। হীরাকস, হরীতকী, কুড় ও বিড়ঙ্গ,-মিলিত /২ একসের) যথাবিধি পাক 
৷ করিয়া লইবে। ধবলস্থানে ঈষৎ ঘর্ষণ করিয়া এই তৈল লাগাইলে, শ্বেতকুষ্ঠসমূহ 

৷ বিনষ্ট হয়। ॥ 

খদ্দিরারিক্ট ।-__খদিরকাষ্ঠ /৬।০ সওয়া! ছয়সের, দেবদারু /৬।৭ রে 
ছয়সের, সোমরাজী-বীজ ১২ বারপল, দারুহরিদ্রা ২৭ কুড়িপল, ত্রিফলা ২০ কুড়ি 

পল, পাকার্থজল ৫১২ পাঁচশত বাঁরসের--শেষ ৬৪ চৌধট্িসের এইসকল 
ওষধ ছ'কিয়া, তাহাতে মধু ২৫ পঁচিশসের, চিনি ১২1 সাড়েবার সের, ধাইফুল ২০. 

কুড়ি পল, কক্কোল, নাগেশ্বর, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্র-_ 

প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, এবং পিপুল ও চারিপল ; এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়। 

দ্ৃততভাগ মধ্যে মুখ আবৃত করিয়া, একমাসকাল রাখিয়া দিবে । এই অরিষ্ট সেবন 

%.করাইলে, মহাকুষ্ঠনমৃহ, হর্রোগ, পা, অব্ধবূদ ও গুল্ম প্রতৃতি-বিবিধ রোগের 

শাস্তি হইয়া থাকে । 

2 | 
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টিউলিপ 
৮ শীতপিতুরোগ ৷ ৬৪৩ ও 

শীতপিত্তরোগ | 
শপ নিত 

সের, এবং /৬।০ সওয়া ছয়সের চিনি; একত্র পাক করিয়া, পাকশেষে তাহাতে 

৷ ত্রিকটু, গু়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মুতা ! 
ও লৌহ,---প্রত্যেকের চূর্ণ এক এক পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে । ॥০ অর্ধতোলা 

. হইতে ২ ছুইতোলা পর্য্যস্ত মাত্রায়, ইহা উষ্ণ ছুদ্ধ কিংবা জলসহ সেবন করিলে, ৰ 

৷ শ্ীতপিত্ত, উদ্র্দ, কোঠ, এবং কও, বিক্ফোট ও দগ্র প্রভৃতি চর্দ্ররোগসমূহ 
হাতি 
| নিবারিত তয় । | 

ূ বৃহৎ হরিদ্রোখণ্ড ।-__হরিদ্রাচুণ 41 অদ্ধসের, তেউড়ীচুর্ণ ১ চারিপল, ' 

| হরীতফীচুণ 9 চারিপল, চিনি /৫ পাঁচসের, এবং দারুতরিদ্রা, মুতা, যমানী, বন- 

র 
| 

ৃ হরিদ্রোখণ্ড ।-_হরিদ্রা ৮ আটপল, ঘ্বৃত ৬ ছয়পল, গব্য ছুপ্ধ ১৬ যোল- 

| 

| 
| 

বমানী, চিতামূল, কট.কী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, শুঠ, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, : 

৷ বিড়ঙ্গ, 'গুলঞ্চ, বানকমূলের ছাল, কুড়, হরীতকী, বভেড়া, আমলকী, চই, ধনে, 

লৌহ, অন্র--প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা! পরিমাণে লইয়া, একত্র মৃদু অপ্লিতে 

, পাঁক করিবে । ছুগ্ধসহ ॥* অর্ধতোল। মাত্রায় ইহ! সেবন করিলে, শীতপিত্ত, উদর্দ, 

কোঠ, এবং দদ্র, কও, পামা, বিচর্চিকা, পাণু ও ক্রিমি প্রস্থতি বহু রোগ 
প্রশমিত ভয় । ] 

আর্দঘকখণ্ড.।-__আদার রদ /১ চারিসের, গব্যঘ্ৃত /১ ছুইসের, গব্যছুগ্ধ 

: /৮ আউসের, এবং /ও চারিসের চিনি; যথাবিধি পাক করিবে । আসন্নপাকে 

পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঠ, চিতামুল, বিড়ৃঙ্গ, মুতা, নাগেশ্বর, দারুচিনি, 
এলাইচ, তেজপত্র ও শঠী,_প্রত্যেকের ১ একপল চূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে । 
[০ অর্ধতোলা হইতে ২ ছুইতোলা! পর্ধ্স্ত মাত্রায় এই ওষধ সেবন করিলে, শীত- 

পিত্ত, উদর্দ, কোঠ, কও, ক্রিমি, গুল, শোথ, উদ্দাবর্ত, অগ্রিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, 

রক্তপিত্ত ও বক্ষ গ্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয়। ইহা বল-বীর্ধযবর্ধক এবং 

৷ পুষ্টিকারক | 
রসাঁদি গুটী ।__খোধিত পারদ ৮ আটভাগ, ঝুঁচিলা ১০ দ্রশ ভাগ, 

ৃ গন্ধক ১২ বারভাগ, এবং শু'$, "পিপুল, মরিচ, হরীতকী) বহেড়া, আমলকী, 
ন্ পি ্ 
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নি কদিরাজিপিক। রি 
ভেলার মুটা, চিতীমূল, সুতা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুক, মিঠাবিষ, কুড়,. পিপুলমূল ও 

নাগকেশর,_ প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক এক, ভাগ ও গুড় ২ও চবিবশ ভাগ, একত্র 

মর্দন করিয়া কুলের ন্যায় বটিকা করিবে । এই বটা কিছুদিন সেবন করিলে, 
৷ স্পশবাতের-উপশম হয় । 

শ্লেক্স-পিতীন্তক রস |-__রসসিন্দুর, তাত্র, লৌহ, চিতামূল, গন্ধক, 
সোহাগার খই, চিরাতা, ইন্দ্রধব, বাক্স, গুলঞ্চ ও পদ্মকাষ্ঠ, এইসকল দ্রব্য সম- 

ভাগে গ্রহণ পুব্বক, একদিন ক্ষেৎপাপড়ার রসসহ মর্দন করিয়া বটা প্রস্তত 
করিবে । এই ওষধ চিনি, মধু ও মাংসরসের সহিত সেবন করিয়া, হরীতকী, 
পিপুল, গুড় ও শু'ঠ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রবা এক একমাষা পরিমাঁণে ইহাঁর অন্থু- 

পান করিবে । কিন্তু কফ ও বারুর আধিক্য থাকিলে, দাঁড়িম, শুঁঠ ও গুড় 

একত্র করিয়া পান করিতে দিবে । 

ৃ বীরেশ্বর-রস ।-_রসসিন্দুর, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কটুফল, 
 মেড়াশৃঙ্গী, বচ, শু, বামুনভাটা, হরীতকী, বালা ও ধনে, এইসকল ত্রব্য 
পটোলের রসসহ একদিন মর্দন করিয়া, ও চাব্রিমাধাঁপরিমিত বটিকা প্রস্তত 

। করিবে । কফবাত-শান্তির জন্য এই ওষধ মধুর সতিত মাঁড়িয়া, লেহন করান 
, আবশ্তক। 

অক্পি্তরোগ | 
6০০ 
৬০০ 

আপা পলা ৯৫ পপ পপ 

দশাঙ্গ |-__বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, চিরাতা, ভীমরাজ, 

ত্রিফলা ও পটোলপত্র--সমুদায় ২ ছুইতোলা, জল 4০ অদ্বসের-_শেষ গ০ 
' আধপোয়!। এই ক্কাথ মধুসহ পান করিলে অস্পিত্ত নষ্ট হয়। 

'ত্রিফলা, পটোলপত্র ও কট.কী, ইহাদের ক্কাথে যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধু এক্ষেপ দিয়া 
৷ সেবন করিলে, জর, বমন ও অস্্পিত্ত আরোগ্য হয় । 
ূ অবিপত্তিকর চর্ণ ।- ত্রিকটু, ত্রিফলা, মতা, বিট.লরণ, বিড়ঙ্ক, এলাইচ 

(ও তেন্বপত্র, প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ১ এক্ভাগ, ইহাদের সমষ্টির সমান 

ডট রানির হারা রি টি 



পে অশ্পিভরোগ । | ৬৪৫ 

অর্থাৎ১১ এগারভাগ লবঙ্গূর্ণ, তেউডভীমূলচূর্ণ ৪3 চুয়াল্লিশ ভাগ, এবং চিনি 
: ৬৬ ছ্য়ষট্রি ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।* চারি আনা বা ॥* অর্ধতোলা মাত্রায় 

সেবন করিলে, অগ্পিস্ত, মলমৃত্রাদির 'বিবন্ধ, অর্শঃ ও অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ 

নিবারিত হয় | ূ 

পঞ্চনন্থা দিচুর্ণ -_-নিথ্ববৃক্ষের ত্বকৃ, পত্র, পুষ্প, মূল ও কল, সমুদার ূ 

১ একভাগ, বিদ্ধড়ক ২ হুইভাগ, এবং শক্ত, ১০ দশভাগ, এইমকল দ্রব্যে চিনি | 

মিশাইয়। মিষ্ট করিয়া লইবে। শীতল জল ও মধুর সহিত ২ ছুইতোল! পরিমাণে 
ইভা সেব্য। ইনা সেবনে পিতৃ-শ্লেক্মজ ও দারুণ অল্পিত্তরোগ বিনষ্ট হয় । 

পিপ্ললী-খণ্ড |___পিপ্ললীচর্ণ ১ চারিপল, ঘ্বত ছয়পল, শতমূলীর রস ৮ 

আটপল, চিনি /২ ছুইসের, ছুদ্ধ /৮ আটসের, প্রক্ষেপার্থ” দারুচিনি, তেজপত্র, 

এলাইচ, মুতা, ধনে, শুঠি, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও আমলকী, 

_- প্রত্যেকের চূর্ণ ১০ দেড়তোলা, এবং মরিচ ও খদিরসার-_ প্রত্যেক দ্রব্য ৬ 

ছয়মাষা পরিম।ণে লইয়া! একত্র পাক করিবে) এবং শীতল হইলে, ইহার সহিত 

তিনপল মধু মিশ্রিত করিবে । এই ধধ বথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে, অস্ত্র 
পিত্ত, শুল, অরুচি, জল্লাস, বমন ও পিনুজ অল্পশূল প্রড়তি বিনষ্ট হয়। ইহা, 

অগ্নির উদ্দীপক ও হ্ৃগ্য | রী 

বৃহৎ পিপ্পলী-খণ্ড | -পিপুলচুর্ণ ০॥* অদ্ধসের, ঘ্বত /৯ একসের, | 

চিনি /২ ছুইসের, শতমূলীর রস /১ একসের, আমলকীর রস /২ ছইসের এবং ! 

পর 

| 

। ছুপ্ধ /৮ আটসের ; একত্র যথাবিধি পাঁক করিয়া, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, | 
 হরীতকী, ক্জজীরা, ধনে, মুভ, বংশলোচন ও আমলকী,-প্রত্যেক ব্য ২ ৃ 
(ছুই তোলা এবং জীরা, কুড়, শুঠ:3 নাগেশ্বর”_ প্রত্যেকের চুণ ৯ একতোলা । 
| পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে, তাহার সহিত জারফলচূ্ণ, 
৷ মরিচচুর্ণ ও মধু-_ প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল পরিমাণে মিশ্রিত করিবে । এই ওঁষধ | 

॥০ অর্ঘতোলা মাত্রায় কিঞ্চিৎ উষ্ণছুপ্ধসহ সেবন করিলে, অন্্রপিত্ত, বমনবেগ, বমি, | 
অরুচি, অগ্রিমান্দ্য, শ্বাস, কাস ও ক্য়রোগ প্রশমিত হয় | 

শুষীথণ্ড |-__শুঠচুর্ণ /০ অর্ধসের, চিনি /২ ছুইসের, ঘ্বত /১ একপর, 

এবং ভুগ্ধ /৮ আটসের ; একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া, তাহাতে আলকী, 

ধনে, মুতা, জীরা, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, র্জীরা 
& 

এটি রিতার রারারি হেরা টি 

পাস পপ, ০৮ 



আসি পাপ তাশি সপ আপিলে 

ও হরীতকী,_প্রত্যেক দ্রব্য ১৫০ দেড়তোঁলা এবং মরিচ ও নাগেশর, প্রত্যেক 
দ্রব্য ॥* বার আনা৷ পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে এবং শীতল হইলে, ৩ তিনপল মধু ৰ 
তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । উষ্ণ ছুগ্ধসহ ৪” অর্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন 
ূ করিলে, অস্রপিত্ত, শুল, বমি এবং আমবাত ও হৃত্রোগ নিবারিত হয় । 

| সৌভাগ্যশুঠী-মোদক |-_ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুচিনি, জীরা, কৃষণ- 
ৃ জীরা, ধনে, কুড়, বমানী, লৌহ, অত্র, কাকৃড়াশৃঙ্গী, কুফল, মুতা, বড়-এলাইচ, : 

ূ জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শঠী, যষ্টিমধু, । 

৷ লবঙ্গ, রক্তচন্দন-. প্রত্যেক জ্রব্য সমভাগ, সর্বসমান শু ঠচুণ, শুঠচূর্ণের সহিত 
৷ সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি এবং সর্বসমষ্টির চতুগুণ গব্য-ছুগ্চ যথাবিধি পাঁক 
| করিয়া, মোদক প্রস্তত করিবে । ছুগ্ধ বাঁ জলসহ ॥০ অর্ধতোল| মাত্রায় ইহ! 
সেবন করিলে, অক্রপিত্ব, শুল, হৃদ্রোগ, কঞ্ঠদাহ, বক্ষোজালা, পাশ্বশূল, মুত্ররুচ্ছ,, 
অগ্িমান্দ্য, অরুচি ও দৌর্বল্য নিবারিত হয়। ইহা! বলপুষ্টির বৃদ্ধিকারিক । 

[_ খণ্ডকুম্াগুক অবলেহ।_ কুমড়ার রস ১২৫ সাড়ে বারসের, গব্য- 
ৃ হুপ্ধ ১২০ সাড়ে বারসের, আমলকীচুর্ণ ৮ আটপল, চিনি ৮ আটপল ও গব্যঘুত 

ূ ২ ছুইপল, এইসকল দ্রব্য একত্র মুছ্ব-অগ্রিতে পাক করিয়া, পিগাঁকৃতি হইলে 

| 

ূ 

নামাইয়া লইবে এবং অগ্রিবল বিবেচন! করিয়া, প্রতিদিন ॥০ অর্দাতোলা পরিমাণে 

প্রয়োগ করিবে । এই গঁষধ অগ্পিত্তনাশক | 

অভয়াদি অবলেহ ।___হরীতকী, পিপুল, কিস্মিস্, চিনি ও ছুরালভা 

এইসকলের চূর্ণ, মধুর সহিত মোদক প্রস্তত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্ধারা 
কগঠাহ, হৃদয়ের দা মুচ্ছণ, শ্লেম্! ও অন্পিত্ত উপশমিত হয় । 

অল্লপিতাধক মোদক ।__শু £চূর্ণ৮ আটপল, পিপুল চূর্ণ ৮ আট- 
| পল, স্থপারীচুর্ণ আটপল, দ্বৃত /৪ চাঁরিসের ও হুদ্ধ /৪ চারিসের, এহ সকল 

ধ মোদক পাঁক করিবে । পরে লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুড়, বমানী, 

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রান্সা, দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, 
ব-লবণ, হবুষা, শঠী, মদনফল, কট্ফল, জটামাংসী, অভ্র,বঙ্গ, রূপা, 

, মূর্ব্বা, বরাহক্রাস্তা, বংশলোচন, পিপুলমূল, শুল্ফা, শতমূলী, 
পীতঝ টামূল, জায়ফল, জয়িত্রী, কীক্লা, মুতা, পিপুল, কর্পূর, বিগ, বনবমানী, 
বেড়েলা» গুলঞ্চ, আলকুশী-বীজ, কেলেকড়াবীজ, চন্দন, দেবতাড়, লৌহ ও 
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ত্ত,__ প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা এবং ব্বর্ণভ্ম ১ একতোল। পরিমাণে তাহাতে 

| প্রক্েপ দিবে । ইহা সেবন করিলে, অস্পিত্ত, বমি, মৃচ্ছণ, দাহ, শ্বাস, কাস, অন্ন 

ূ এবং বাঁত-পিন্ত-কফ-সন্নিপাতজাত সঁধ্ববিধ রোগ নষ্ট হয়। এই ওষধ প্রমেহ, 

৷ স্থৃতিকা, শূল, অগ্রিমান্দয, মৃত্রকুচ্ছ, ও গলগণ্ড প্রত্ৃতি রোগেরও শাস্তিকারক । 

ত্রিফলাম্ুর _ত্রিফলার তিনটী ভ্রব্য মিলিত ১ এক ভাগ, এবং 

ৰ গোমৃত্রশোধিত মণ্ডুর ১ একভাগ, উপযুক্ত পরিমাণে ঘ্বত ও মধুর সহিত মাড়িয়া, 

। শীতল জল অনুপানের সহিত লেহন করিলে, অগ্নপিত্তজনিত শুল বিনষ্ট হয় । 

| সীতামণুঁর ।__ প্রথমতঃ মণুর অগ্রিতে দগ্ধ করিরা, ক্রমশঃ ৭ সাতবার 
৷ গোমুত্রে নিক্ষেপ করিয়া শোধন করিয়া লইবে | নেই শোধিত মগুরচূর্ণ ১ এক 
পল, চিনি পাঁচপল, পুরাতন ঘ্বত ৮ আট পল এবং গব্যত্রপ্ধ ১৬ ষোল পল » 

1 একত্র বথাবিধি পাক করিয়া, তাহাতে ত্রিকট, ব্টিঘধূ। বড়-এলাইচ, ছুরালভা, 
৷ বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, কুড় ও লবঙ্গচুণ, ইহাদের প্রতোক দ্রব্য ৯ দুই তোল! পরিমাণে 
। প্রক্ষেপ দিবে । শীতল হইলে, তাহার সহিত ছুই পল মধু মিশ্রিত করিবে। 

ূ ভোজনের পূর্বে হগ্ধসহ ॥০ অদ্ধীতোল! মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, অক্পপিস্ত, শুল, 

ূ বমি, আনাহ ও প্রমেহ প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় | 

ূ পানীয়ভক্ত বটী।__ত্রিকটু, ত্রিফলা, সুতা, তেউড়ী ও চিতাস্থল,_ 
৷ প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুই তোলা এবং লৌহ, অত্র ও বিডভঙ্গ, -প্রত্যেক দ্রব্য ও চারি 
| তোল। পরিমাণে একত্র ত্রিফলার কাথসহ মর্দন করিয়া, ২ ছুইরত্তি-প্রমাঁণ বটিক। 

। করিবে । ইহা কীজি অনুপানের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে, শুল, শ্বাস, 
৷ কাস ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া প্রশমিত হয় । 

ূ ক্ষুধাবতী গুড়িক! | -পারদ, গন্ধক, লৌত, অন্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, 

বচ, যমানী, শুল্ফা, চই, জীরা ও কৃষ্ণজীরা,_-প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল, এবং 

 ঘেঁটকোল-মূল, পুনর্নবা, মাণ, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব, কেন্তুরিয়া, পদ্মগুলঞ্চ, ডানকুনি- 

র মূল, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, ছুড়হুড়েমূল, রক্তচন্দন, ভীমরাঁজ, আপাঙ্গমূল, পটোল- 

| পত্র ও থুলকুড়ি,_ প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারি তোলা পরিমাণে একত্র আদার রসের 
সহিত মাড়িয়া, কুল-অণটির ন্যায় বটিকা প্রস্তত করিবে। কাজি অন্ুপানের 
সহিত প্রাতঃকালে ইহা সেবন করিলে, অস্পপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও শুল 

প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় । 
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বৃহ ক্ষুধাবতা বটিকা ।__অভ্র ১৬ ষোল তোলা, লৌহ ৮ আট 

তোলা, এবং মণ্ডুর 9 চারি তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া, থানকুনি, র 

শ্বেত হুড়হুড়ে ও তালমূলী, ইহাদের (৮ আট পল) রসে প্রথম স্থালীপাঁক 

করিবে । পরে ভীমরাজ, কেশুর ও কীটা-নটের রসে দ্বিতীয় স্থালীপাঁক করিয়া, 
তদনস্তর ত্রিফলা ও নাগরমুতাঁর রসে তৃতীয় স্থালীপাক করিবে । তৎপরে এ 

সকল দ্রব্য চর্ণ করিয়! রাখিয়া দিবে । অতঃপর ২ ছুইতোলা পারদ ও ২ ছুইতোল৷ 
গন্ধক একত্র মাড়িয়া কজ্জলী করিবে। তাহার পর পুব্বোক্ত অন্রাদিচূর্ণ, এই 
কজ্জলী এবং বচ, চই, যমাঁনী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুল্ফা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, 
পিপুলমূল, আপাঙ্গমূল, তেউড়ীমুল, চিতামূল, দক্তীমূল, শ্বেত হুড়হুড়ে-মূল, ভীম- 
রাজ, মাণ, বন-ওল, ধেঁটুকোল, ডানকুনির মুল, কেশুরে, কেলেকড়ামূল ও 

কাকৃড়াশঙ্গী, -গ্রত্যেক দ্রব্য ও চারিতোলা এবং ত্রিফলা-- মিলিত ১২ বার 
তোলা, একত্র মিশিত করিবে । এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে রাখিয়া, আদার 

রসের ৩ তিন বার ভাবনা দ্রিবে এবং শিলার পেষণ করিয়া» কুলের টির মত 

বটিকা প্রস্তত করিবে । অন্থপান--কীজি। প্রাতে ও ভোজনের পূর্বে 

ইহার ৩ তিনটা বটিক সেবন করিতে ভইবে। ইহাঁ সেবনকালে মিষ্টদ্রব্য 

৷ বিশেষতঃ ছুগ্ধ ও নারিকেল-ভোজন বজ্জন করিতে হইবে । এই গুষধ সেবন 
করিলে, সকল প্রকার অস্্পপিত্ত, পরিণামশূল, পা্ডু, গুল্ম, শোথ, উদরাময়, যক্ষা, 
পঞ্চবিধ কাসরোগ, মন্দাগ্রি, অরোচক, গ্রীভা, শ্বাস, আনাভ, আমবাত ও স্বরভঙ্গ | 

প্রভৃতি বিনষ্ট হয় । | 
ূ পঞ্চানন গুড়িক। |-_$ চারি তোলা পারদ ও ১ চারিতোল! গন্ধকের ৷ 

 কজ্জলী করিয়া, তাহাদ্বারা ৮ আট তোলাপরিমিত তাত্পত্রের চতুদ্দিক নিপ্ত 
করিবে) পরে এ তাত্রপত্র মুষাবদ্ধ ও পঞ্চলবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, গজপুট- 

যন্ত্রে পাক করিবে । ইহাতে এঁ তা ভন্মীভূত হইবে । তৎপরে সেই তার 

ভন্ম ৮ আটতোলা ; পারদ, গন্ধক, লৌহ, অত্র, যমানী, গুল্ফা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, 
তেউডীমূল, চই, দস্তীমূল, আপালমূল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা»_- প্রত্যেক দ্রব্য 
' ৮ আটতোলা এবং ঘে'টকুলের মূল, মাণ, পিপুলমূল, চিতামূল ও হাডজোড়ার 

: মু৮_প্রত্যেক দ্রব্য ও চারিতোলা পরিমাণে লইয়া আদার রসসহ মর্দনপূর্ববক 
, ১ একমাষা পরিমাণে বটিকা করিবে । এই ওুঁষধ সেবনে অস্রপিত্ত, পরিণামশুল, 

সী ২ টিটি শী টি শিশী ৮ শি শ্শল 

াপশীশি শশা শীল শীত শট 2 

র 
] 

| 

৷ 

র 
ূ 
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দি অক্পিভরোগ | ৬৪৯ রি 
| 

শোথ, পাও, আনাহ, শ্্রীহা, গুল ও উদররোগের শান্তি হয়। ইহা অগ্রিবৃদ্ধিকর 

ও রসায়ন । 

ভাক্ষরাযৃতাভ্র __বাদকছাল, গুলঞ্চ, কেশুরিয়া, ক্ষেৎপাপড়া, নিম- 

' ছাল, ভূঙ্গর।জ, মুতা, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, বেড়েলা ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যে- 
কের ৮ আটতোলা পরিমিত রসের সহিত সহস্রপুটিত অত্র মর্দন করিয়া, তাহাতে 

শতমুলীর রসের ১২ দ্বাদশবার ভাবনা দিয়া, বটা প্রস্থত করিবে। ইহা! সেবন 
| করিলে, অস্্রপিন্ত, বক্ষ, দাত, শোঁথ, তন্দ্রা, বি্ফোট, কুষ্ঠ, শ্বাস, মুচ্ছণ, ও 

ৰ অগ্নিমান্দ্য প্রভতি নানাবিধ রোগের শাস্তি হয় । 

| অক্পিত্ান্তক লৌহ ।-_রসসিনদর, জারিত তা ও লৌহ, 
প্রত্যেক দ্রব্য ১ একভাগ ও হবীতকীনচর্ণ ৩ তিনভাগ, একত্র মিশ্রিত করিরা, 
| ১ একমাষা অর্থাৎ %০ ছুই আনা পরিমাণে তাহ। মধুর সহিত লেহন করিলে ৰ 

র অশ্পিত্ত পীড়া প্রশমিত হয় । 

ৰ সর্ববতোভদ্রে লৌহ _ লৌহ, তাম ও অত্র, প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট | 

ূ তোলা, পারদ ২ ঢুঈতোলা, গন্ধক 9 চারিতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ভন্ম ২ ছুইতোলা, 
 মনছাল ২ ছুষ্টতোলা, শিলাজতু ৩ তিনতোলা, গুগ গুলু ২ ছুইতোলা, এবং 

| বিড়ঙ্গ, ভেলার মুটা, চিতামূল, শ্বেত-মাকন্দের মূল, তস্তিকর্ণ-পলাশের মূল, তাল-: 
৷ মূলী, প্রনর্নবা, মুতা, গুলঞ্চ, গোরক্ষ-চাকুলে, চাকুন্দেবীজ, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, 

| 

ূ 

| 
র 
| 

৷ কেনুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়কবীভ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু, প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ_ 

। তোলা পরিমাণে একত্র গ্বত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া, /* এক আন] পরি-: 

মাণে জলসহ সেবন করাইবে। ইহাদ্বার৷ উপদ্রবযুক্ত অস্্রপিন্ত, শূল, রক্তপিত্ত, । 
অশ$, বাতরক্ত, গ্রিমান্দ্য, পাঞু, কামলা, শ্বাস, কাস, মামবাত ও গুল্স প্রভৃতি 

বিবিধ রোগের শান্তি হয়। 

লীলাবিলাম রস 1-__পারদ, গন্ধক, অত্র, তাম্ ও লৌহভন্ম, এই সমূদাষ : 
দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে আমলকীর রসের ও বহেড়ার ক্কাথের ৩ তিন দিন 

ভাবনা দিয়া ২ছুইরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । পুরাতন-কুমড়ার জল,আমলকীর রস 
বা ছুগ্ধের সহিত ইহা! সেবন করিলে,অস্্পিত্ত, শূল,বমি ও বুকম্ালা নিবারিত হয় । | 

পিপ্ললীঘৃত ।-_ত্বত / চারিসের, পিগ্ললীর ক্কাথ ১৬ যোলসের, এবং 
পিপুলের কন্কধ /১ একসের ; থানিয়মে পাক করিয়া, শীতল হইলে তাহার সহিত 

পুর রি রি 



ঠি ৬২... কবিরাজি-িক্ষা। চা 
পঞ্চতিক্-স্বত |-_পটোলপত্র ছাতিমছাল, নিমছাল, বামকছাল ও 

৷ গুল, ইহাদের কাথ ১৬ যোল সের এবং /১ এক সের ত্রিফলার কক্ষের সহিত : 

' 5৪ চারি সের ত্বত পাক করিয়া, ॥০ অর্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে, বিস্ফোঁট, 

বিসর্প ও কণ্ডঁরোগ নিবারিত হয় । 

মহাপদ্মক-ঘ্বৃত ।- _গব্যদ্বত / চারি সের, কন্কার্থ- পদ্মকাষ্ি, যষ্টিমধু, 

লোধ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোট এলাইচ, তগরপাছুকা, কুড়, 

৷ লাক্ষা, তেজপত্র, মোম, তুঁতে, বহুবার ( বোহারিয়! ফল ), শিরীষ ও কয়েৎ- 

ূ বেল,-মিলিত /১ এক সের, বথাবিধানে পাক করিবে । এই দ্বত সেবন করিলে, 

৷ নানাপ্রকাঁর বিস্ফোট, কুষ্ঠ, বিসর্প এবং বহুবিধ বিষব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগ- 
৷ সমূহ নিবারিত ভয় । 

| করগঞ্জতৈল _ সর্পতৈল /3 চারি সের, কন্কার্থ-ডহর-করঞ্জ, ছাতিম- 

৷ ছাল, ঈশলানলা, সীজের আঠা, আকন্দের আঠা, চিতামূল, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও 

৷ মিঠাবিষ- মিলিত /১ এক দের এবং গোমৃত্র ১৬ ষোল সের; যথানিয়মে পাঁক 
৷ করিয়া প্রয়োগ করিলে, বিসর্প, বিন্ফোট ও বিচর্চিকারোগ নিবা'রিত হয়। 
1 
[ 

ৃ 
ৰ 

২৮ শপ এপ | সি পপ 

1 

| 
র 

মসূরিকারোগ । 
০০১৬ ০৩ 
০৩৯০৩ এ 

কাঞ্চনাদি কাথ ।__-বেসকল মহ্ছরিক! বাতির তইয়া! মিলাইয়া যায়, 

তাহাদিগকে পুনব্ধীর বতিষকরণার্থ রোগীকে স্বর্ণমাক্ষিক প্রক্ষেপযুক্ত রক্তকাঞ্চন- 

ূ ৷ ছালের ক্কাথ পান করাইবে । 

পটোলাদি কাথ ।-_-পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, ছরালভা। 
ূ চিরাতা, নিমছাল, কট.কী ও ক্ষেৎপাপড়া, - মিলিত ২ ছুইতোলা, 44০ অর্ধসের 

৷ জলে সিদ্ধ করিয়া, %০ অর্দপোয় থাকতে নামাইয়া, বসস্তরোগীকে পান করাইলে 
ৃ তাহার অপক্ক বসন্ত শু হইয়! যায় । এই ক্কাথ বিস্ফোটজরে বিশেষ উপকারী । 

। খদ্দিরীষ্টক ।-_-খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, নিমছাল, : পটোলপত্তর, গুলঞ্চ ও 

| বাসক, এই সমুদায় দ্রব্য মিলিত ২ ছুইতোল। পরিমাণে যথানিয়মে স্কাথ প্রস্তত 

পিটার টিরিরিজিটিরি তীর রিনি 

| 

| 
| 

: 
ণ 
] 

| 
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করিবে । এই কাথ পান করিলে, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোটক ও কত প্রভৃতি রোগ ৃ 
নিবারিত হয়৷ ূ 

ৰ 

র 
| 

৷ নিন্ধাদি | _নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদি, পটোলপত্র, কটুকী, 
ৃ | 

ূ 
| 

। 
1 

| 
॥ 

বাসকছাল, ছুরালভা, আমলকী, বেণামূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, ইহাঁ- 
৷ দের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়! পাঁন করিলে, জর ও মহ্রিকা নষ্ট হয়; এবং 

| যেসকল মস্থরিকা একবার বহির্গত হইরা বসিরা বায়, তাহা পুনরায় উদগত 
৷ হইয়া থাকে । | 

ৃ উণাদি-চুর্ণ মরিচ, পিপুলমূল, কুড়, গজপিগ্রলী, মতা, বষ্টিমধু, ' 
৷ মুব্বামূল, বামুনহাটা, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, আতইচ, বাসকছাল, 

৷ গোক্ষুর, রৃহতী ও কণ্টকারী,_-প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া 
। জলসহ তাহা %০ ছুইআঁনা পরিমাণে সেবন করিলে, মস্ুরিকা, রোমাস্তী, 
| বিস্ফোট ও জর নিবারিত হয় । 

ৃ সর্ববতোভদ্রে রস ।- _রপসিন্দুর, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মনছাল,"- 
প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, বংশলোচন ২ ইভাগ এবং সব্বসমষ্ির সমান গুগ২গুলু 
একত্র জলসহ মর্দন করিয়া, %* ছুইআঁন। পরিমাণে বটিক? করিবে । ইহী সেবন 

করিলে, মস্ুরিক1 রোগ বিনষ্ট হয় । 

ছুল্লভি-রম 1-_শ্বেতবেড়েলা, বেড়েলা, পিপুল, আমলকী, রুড্রাক্ষ, দ্বৃত 

ও মধু, এইসকল দ্রব্যের সহিত মুচ্ছিতি পারদ ও রসসিন্দুর একত্র খলে মর্দন 

করিয়া, ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা বসম্তরোগ-নাশক | 
পৃথিবীর মধ্যে এমন ওষধ ছুল্নভ বলিয়! ইহার নাম ছুর্লভ-রস | 

ইন্দ্ুকলা-বটিকা ।-_-শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ--এত্যেক দ্রব্য সম-. 
ভাগে বাবুই তুলপীর রসের সহিত মর্দন করিয়া, একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তত . 
করিবে । ইহা৷ সেবন করিলে, মস্থরিকাঁ, বিস্ফোটি এবং টবিধ ব্রণ বিনষ্ট হয়। 

এলাগ্যরিষ্ট ।___এলাইচ ৫ পর্চাশপল, বসকছাল ২০ কুড়িপল ; 
মঞ্রিষ্ঠা, কুড়চিছাল, দস্তীমূল, গুলধ, হরিদ্রাঞ্দারুহরিত্্ী, রাক্সা, বেণামূল, যষ্টিমধুঃ 

শিরিষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জুনছাল, চিরাত্বা, নিমছাল, চিতামূল, কুড় ও মৌরী,-_ 

প্রত্যেক দ্রব্য ১০.দশপল এবং জল ৫১২ পাঁচশত বারসের__শেষ ৬৪ চৌধষট্রিসের, | 
একত্র পাক করিঘে এবং শীতল হইলে, তাহাতে 'খাইফুল ১৬ ষৌলপল, মধু 

টি 
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৬৫৪ কবিরাজি-শিক্ষ। | ও 
১ সত শত শশা পাপী পিস 

, ৩৭০ সাড়েসাইত্লিশসের, এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শু ঠ, 

৷ পিপুল, মরিচ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, মুরামাংসী, মুতা, শৈলজ, অনস্ত- 

মূল ও স্তামালতা,_-প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, আবৃত- 

৷ পাত্রে একমাস রাখিবে। তৎপরে ছ্ীকিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, 
| ক্লমান্তী, মস্থরিকা, শীতপিত্ত, বিস্ফোট, ভগন্দর, নাভ়ীব্রণ, ছষ্টরণ, উপদংশ, 
| প্রমেহ-পিড়কা, এবং শ্বাস ও কাস প্রস্ৃতি বিবিধ পীড়া প্রশমিত হয়। 

ূ 
কষুদ্ররোগ | 

৩ ০ 
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অম্বতাস্কুর-বটা | বিষ পারদ, গন্ধক, লৌহ, অন্তর, শিলাজতু, তু, এই 

৷ সমুদায় দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া, গুলঞ্চের রসসহ মর্দন পুর্বক ১ একরতি 
। পরিমাণে বটিকা! প্রস্ত করিবে । ইহা আমলকীর রসের সহিত সেবন করিলে, 
নানাবিধ ক্ষুত্ররোগ, পিন্তজনিত ও রক্তজ রোগসমূত, জীর্ণজর, প্রমেহ, কাশ্য, ও 

' মন্দাগ্ধি প্রস্থৃতি বিনষ্ট হর এবং পুষ্টি, কান্তি, মেধা ও স্থুমতি বদ্ধিত হয় । 

চন্দ্রপ্রভা-রস |__সোমরাজীবীজ, বংশলোচিন, সৈন্ধব-লবণ, শিলাজতু 

। ও গুগওগুলু”-প্রুত্যেক দ্রব্য ২ দ্রইতোলা ; এবং স্বর্ণ, পিত্তল, রৌপ্য, অভ্র ও স্বর্ণ 
। মাক্ষিক--প্রত্যেক দ্রব্য ॥* অর্ধতোলা; একত্র মধুর সহিত মর্দন করিয়া 

ূ ও চারিরতি পরিমাণে বটিকা করিবে । ব্যাধি ও দোঁধাদি বিবেচনা করিয়া, উপ- 

। যুক্ত অন্নপানসহ ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার ক্ষত্ররোগ, প্রমেহ ও বহুবিধ 

৷ বাতব্যাধি প্রতি রোগ নষ্ট হয় এবং চির-নষ্ট অগ্নির দীপ্তি ও বলের বৃদ্ধি হয়। 
ূ বর্ণক-ঘ্ৃত চিত /$ চারিসের; এবং কন্কার্থ__যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, 

র কাউনীদানা, শ্বেতসর্যপ, িগ্কান্ঠ, কষ্ঠাগুরু, হরিদ্রা ও লোধ এইসকল দ্রব্য-_ 

। মিলিত /১ একসের ; যথাবিধানে দ্ব্তচ পাক করিয়া, বন্দ্বারা৷ কিয়া লইবে। 
ৃ পরে তাহাতে কুস্কুম ও মৌম-__প্রত্যেক //০ অর্ধপোস্বা করিয়া, প্রক্ষেপ দিয়া, 

| পুনর্বার পাক করিতে হইবে; অতি অল্পক্ষণ পাক করিয়া শীতল জলের উপর 
&ঁ স্বৃতপাত্র কিঞিৎকাল স্থাপন করিবে ও উহা নিজ্জন স্থানে রাখিবে। এই স্বৃত, 
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৷ মুখে লেপন (করিলে, মুখী বর্ধিত হয়; এমন কি, বিলাসবতী রমপীদিগের মুখ 

৷ নিষ্ষলঙ্ক চন্দ্রবিদ্ববৎ সৌন্দধ্যশালী হয়,। 
চাঙ্গেরী-স্বৃত -_-ঘ্ত 4১ একসের; আমরুলের রস, শুষ্ককুলের কাথ 

| ও অম্নদধি- -মিলিত ১৬ যোলসের এবং কন্ধার্থ শু'ঠ ও যবক্ষার__মিলিত ॥০ 

। একপোয়া ; যথাবিধানে পাক করিয়া সেবনে, গুদত্রংশের বেদনা নিবারিত হয় 1 

ভূঙ্গরাজ-ঘত ।- ত্বত ১ একসের, ভীমরাজ-রস 43 চারিসের ও 

কন্কার্থ মঘুর-পিত্ত ১৬ যোলতোলা, যথাবিধি পাক করিয়া, এই ঘ্বৃত সপ্তাহকাল 

৷ নস্তকার্যে ব্যবহার করিলে, কেশের পরুতাদোষ নিবারিত হয়। 

ক্ষার-ঘ্বত ।--_ঘণ্টাপারুল, কুড়চি, কুচ, চিতা, কদলী, বাসক, আকন্দ, 

মনসা-সীজ, অপামার্গ, করবীর, বহেড়া, পলাশ, পালিধা ও করঞ্জ, ইহাদের গাছ 

খণ্ড খণ্ড করিবে এবং সেইসকল থণ্ড সমান ভাগে লইয়া, একত্র দগ্ধ করিয়া তম্ম 

প্রস্তুত করিবে । পরে ১২ বারসের জলে /২ ছুইসের এই ভন্ম গুলিয়া, মানে 

২১ একুশবার ছাকিবে। এই ক্ষার জল ১২ বারসের এবং খবক্ষার, সাচীক্ষার ও 

সোহাগার খই--মিলিত /১ একসের,_-এই কক্ষসহ 4৪ চারিসের গব্যত্বত সৃছ। 

জালে পাক করিরা মর্দন করিলে, মশক, তিলকালক, পদ্মিনী-কণ্টক, চিপ্ল, অল- 
. সক, দদ্র ও সিখ্ম রোগের উপশম হয় । 

সইচর-ঘুত ।-__ঘ্বত 93 চারিসের ; ক্কাথার্থ-_পীতর্বাটা' ১২/০ সাড়েবার 

ূ সের, জল ৬3 চৌবট্িসের,__শেষ ১৬ ষৌলসের ; মিলিত দশমুল্জ ১২1০ সাড়েবার 

র সের, জল" ৬৪ চৌষটিসের-_শেষ ১৬ ষৌলসের, শিরীষছাল ১২1০ 'সাড়েবার সের, 
জল ৬3 চৌধট্টিসের-_ শেষ ১৬ যোলসের এবং কন্কার্থ__পিপুল, পিপুলমু, চই, 

! চিতামূল, শু'ঠ, বিগ, পঞ্চলবণ, ববক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা» বিছাটা"ুল, মেটে- 

| সিন্দুর ও গিরিমাটী, মিলিত /১ একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া মর্দন করিলে, 
্চ্ছ, নীলিকা, তিলকাঁলিক, অঙ্গুলিবেষ্টক,পাদদারী ও যুবানপিড়কা 'নিবারিত হয় । 

কুক্কুমাদি ঘ্ৃত।-_দ্বত /১ একসের, চিতামূলের ক্লাথ /3 চারিসের, 

চি কুগ্কুম, হরিদ্রা» দারুহরিদ্রা ও পিপুল,--প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা পরি- 

' মাণে লইয়া ষথানিয়মে পাঁক করিবে । এই ঘ্বত বিবেচনামত পান, অভ্যঙগ ও 

| নস্তরুর্মে প্রয়োগ করিলে, নীলিকা, যুবানপিড়কা, নিখুঃ সর্ধবিধ চর্মরোগ এবং 

1 শিরোরোগের শান্তি হয়। 

টা 
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| 

রন হরিদ্রাদ্-তৈল ।-__হরিদ্রা, দারুহরি্রা; যষ্টিমধু, কেলেকর়্ী, রক্তচন্দন, ৷ 

| পুগুরিয়াকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্নপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠি, কুস্কুম, এবং কয়েৎ-বেল, গাব, পাঁকুড়.ও ৰ 

. বট,--ইহাদের পত্র, এইসমন্ত দ্রব্যের কন্ক ও চতুগ্তণ ছুগ্ধের সহিত যথাবিধি তৈল | 
ূ পাঁক করিয়া, মর্দান করিলে, যুবাঁনপিড়কা ব্যঙ্গ, নীলিক। ও তিলকাঁলক প্রভৃতি 

| নিবারিত হয়। এই তৈলোক্ত কক্ষদ্রব্যসমূহ বাঁটিয়! মুখে প্রলেপ দিলেও, তৈলের 
। ন্যায় উপকার পাওয়া যায় । 

| দ্বিহরিদ্রান্ত-তৈল ।-_কটুতৈল /৪ চারিসের, ক্ধার্থ হরিদ্রা, দারু;; 
ইরিদ্রা, চিরাতী, ত্রিফলা, নিমভাঁল, রক্তচন্দন-_-প্রত্যেক ১ একপল, এবং ১৬ 

ৰ ষোলসের জল,যথাবিধি পাক করিয়া মন্তকে লেপন করিলে,অরুতষিকারোগ নষ্ট হয়। 
|. কুস্ধুমা্ তৈল ।-_তিলতৈল 4০  অর্ধাসের, কক্ধার্থ_রক্তচন্দন, | 
: লাক্ষা, মপ্সিষ্টা, মষ্টিমধু, কালিয়া কাষ্ঠ, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটের ঝুরি, | 

৷ পাকুড়ের শ্ঙ্গা, পন্মকেশর ও দশম্ল,__ প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, জল ১৬ ষোল-। 
৷ সের-_শেষ /ও চারিসের, কন্ধার্থ, মন্তিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু-_ ৰ 
৷ প্রতোক দ্রব্য ২ ছুইতোঁলা, এবং /১ একসের ছাঁগছুগ্ধ যথানির়মে পাঁক করিয়া, ৰ 

পাকশেষে তাহাতে ও চারিতোলা কুস্কুম প্রক্ষেপ দিবে । এই তৈল মর্দন করিলে 

পিড়কা, নীলিকা  বা্গ প্রতি পীড়া বিদরিত হইয়া মুখজ্যোতিঃ বর্ধিত হয় । 
ত্রিফলাছ্ধা তৈল ।___তিলতৈল ২ চারিসের, কন্কার্থ--ত্রিফলাচুণ, ৰ 

| 
র 
ূ 

| জটামাংসী, ভৃন্গঝুঁজ, নীলশ্ত দীফুল, অনস্তমূল ও সৈন্মব-লবণ-_মিলিত /১ এক্- 
৷ মের, এবং ১৬ ফোলসের জল, বথাবিধি পাঁক করিরা» “এই তৈল মর্দন “করিলে, 
ূ রুক্ষি (াক্ক)) নিবারিত হয়। .. 

মাল্ত্যাদ্য তৈল 1-__-তিলতৈল /১ একসের, কন্ধার্থ-__মালতীপত্র, 
করবীর মূল, চিতামূল ও ডহরকরপঞ্নবীজ-_গ্রত্যেক দ্রব্য ৭ চারিতোলা, এবং /3 

চারিসের জল ুখাবিবি পাক করিয়া, টাক ও দারুণক রোগে মর্দন করিবে। 

ূ : সংহাদ্য টৈতল |-_সর্ষপতৈল /3 চারিসের, ছাগমৃত্র /৮ আটসের, 

গোমূত্র ৮ আটসের, কন্কার্থ--সীজের আগ, আকন্দের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, ঈশ- 
লাঙ্গলা, মৃণাল, কুচ, রাখালশশার মূল, শ্বেতসর্ষপ,_-প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; 
একত্র যথাবিধি পাক করিয়া, টাঁকস্থানে মর্দন করিলে, অতি ছুঃসাধ্য মহ্যণ 

টাকও নিবারিত হয় । | 

 িনিএ রি চারি তরী রিনি. 



রর রোগ |. ৬৫৭ রর 

যাষ্টিমধ্জাদ্যতৈল | তিলতৈল /১ একসের, ধ /8 চারিসের, এবং 

টা বজিকভরিনা তত যথানিয়মে পাক করিয়া, 
ং মর্দন করিলে,*কেশ ও শ্মস্রু উৎপন্ন হয়| 

|. প্রপৌগুরীকাদ্য তৈল ।-__তিলতৈল ০ অর্ধসের, আমলকীর রস 
'/১ একসের, এবং কন্ধের জন প্রপৌগুরীক কাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও 
৷ নীলোৎপল,_ প্রত্যেক ভ্রব্য ২ ছুইতোলা'। বথানিরমে পাক করিয়া, এই তৈল 
| নম্তকার্যো ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হয় । | 

চন্দনাদ্য তৈল-__তিলতৈল /3 চারিসের, ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ যোল- | 
, সের এবং কন্কার্থ--রক্তচন্দন, বষ্টিমধু, মূর্বামূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল,--প্রিয়্ু 
, বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, মৃণীল, লৌহচুর্ণ, ভূতকেশী, শ্তামালতা ও অনস্তমূল,_ 

মিলিত /১ একসের। এই তৈল ষথাবিধানে মৃছু-অগ্নিতে পাক করিয়া, মস্তকে 

| লাগাইলে, কেশ ঘন, কুঞ্চিত, দৃঢ়মূল, ভ্রমরের ন্যায়, কৃষ্ণবর্ণ ও বদ্ধিত হয়; এবং ঈ 

ইহার নম্ত লইলে, কেশের অকালপক্কতা নিবারিত হয়। 

| অঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল ।___ত্রাতৈল ./* অর্ধসের, ছাগছুগ্ধ /১ একসের, | 
এবং কন্বদ্রব্য-_মপ্রিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, টাবানেবুর মূল ও বষ্টিমধু---প্রত্যেক দ্রব্য ' 

. ২ ছইতোলা ) যথাবিধি পাক করিয়া, পানে ও মর্দনে ব্যবহার করিলে, নীলিকা, | 
 পিড়কা! ও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হয় । ইহা! মুখের শ্রীবৃদ্ধিকারক এবং বলিপলিতনাঁশক । ূ  

সপ্তচ্ছদীদি তৈল ।-__তিলতৈল /3 চারিসের ; ছাতিমছাল, বাসক- 
ছাল ও নিমছালি, ইহাদের প্রত্যেকের ক্কাঁথ ১৬ যোঁলসের ; কক্কার্থ*্হরিদ্রা, দারু- ূ 

হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, ইন্তরষব, মঙ্িষ্ঠী, খদির- | 

| কাষ্ঠি, যবক্ষার ও সৈন্ধব”৮_মিলিত /১ একসের,' এবং গোমুত্র ১৬ ষোলসের ; 

যথাঁবিধি মৃছু-অগ্থিতে পাক করিয়া মর্দন করিলে, পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, কদর, ব্যঙ্গ, 
নীলিক৷ ও জালগর্দভ প্রভুতি পীড়া, এবং বাবতীয় চর্মরোগ প্রশমিত হয়। 

. বিদার্য্যাদি তৈল পাঁনফল ও কেশুর, ইহাঁদের 
কন্কধ, এবং তৈলের দশগুণ ছুপ্ধ, একত্র বথানিয়মে পাক করিয়া, নস্তার্থ প্রয়োগ 

করিলে, দস্তরোগ বিনষ্ট ক | 

বহিতৈল।-_ » দস্তীমূল ও ঘোষালতা, এই তিনটা ভ্রব্যের 
নি লাজ কেশদক্রুত প্রয়োগ করিবে । * 

ৰ 
| 
| 



৯ সপ আপা পপ কাত পপ পপি টি পাস শি 

রিভার 
সি ৬৫৮ কবিরাজি-শিক্ষা | শর 

শট শশা শী কাশি ৮ শি লিন শিপ পাশ 

মহ্তানীল তৈল | বহেড়া বীজের তৈল ১৬ যোলসের, আমলকীর রস 

৬৪ চৌষটিসের, কন্কার্থ-_হুড় হুড়ের মূল, নীলরঝাঁটার মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণ শণের 
বীজ, ভীমরাজ, [কাকমাচী, ষষ্টিমধু ও দেবদারু,_ প্রত্যেক দ্রব্য ১০ দশপল ; 
পিপুল, ব্রিফলা, রসাপ্জন, পৌগুরীক, মপ্রিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, আম- 
কেশী, কষ্চকর্দর্ম ( যে কর্দম পদ্মমূলে সংলগ্ন থাকে ), মৃণাল, রক্তচন্দন, নীলকাষ্ঠ, 
ভেলার মুটা, হীরাকস, মল্লিকাফুল, সোমরাজী, অশনছাল, লৌহচুর্ণ, কৃষ্ণপুষ্প, 
মদনছাল, চিতামূল, অর্জুনপুষ্প, গান্তারীপুষ্প, আতম্বীজ ও জামবীজ,__ প্রত্যেক 

দ্রব্য ৫ পাচপল পরিমাণে লইয়া» যথাবিধানে লৌহপাত্রে পাক করিবে । অথবা 

জলীয় পদার্থ শু ন! হওয়! পর্য্যস্ত রৌদ্রতাপে রাখিয়া কেবল রৌদ্রপকক করিবে । 
পরে ছ্ীকিয়া লইয়া, লৌহপাত্রে রাখিয়া দ্রিবে। এই তৈল নস্ত, পান, এবং 
মর্দনার্থ প্রয়োগ করিলে, শিরোরোগ ও কেশের অকাঁলপক্কতা নিবারিত হয়। 

উপোদিকাক্ষার-তৈল ।-__পু'ইয়ের ড"টা, সর্ষপ, নিমের ছাল, মোচা, 
কুমড়ার ভটা, ও কাকুড়ের ডাটা, এইসমন্ত দ্রব্য ভন্ম করিয়া, ক্ষারজল প্রস্তত 

করিবে । সেই ক্ষারজল ও সৈন্ধব-লবণের কন্ধদহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া, 

দেই তৈল লেপন করিলে, পাদদারী রোগের উপশম হয়। 

ক্ষারতৈল |---গর্দভের মৃত্রের সহিত বিন্থুক, শামুক ও শঙ্খভম্ম এবং 
স্তোনা ও ঘণ্টা-পারুলের ক্ষার মিশ্রিত করিয়! ছাকিয়া লইবে। ইহাদ্বারা লোম- 

নাশ হয়, এবং অর্শঃ, কুষ্ঠ, পাম। দক্র প্রভৃতি সকলপ্রকার ক্লেদজরোগ বিনষ্ট হয়। 

০ তৈল ।-_তিলতৈল /3 চারিসের, কন্কের জন্ট ভীম- 
রাঁজ, ত্রিফলা, নীলোৎপল, অনস্তমূল ও মণ্ডুর, এইসকল দ্রব্য মিলিত /১ এক- 

সের, এবং পাকার্থ জল ১৬ যোৌলসের। এই তৈল মাথায় মাখিলে, দারণক 

রোগ নষ্ট হয়,” এবং ইহা৷ কেশ কুঞ্চিত ও ঘন করিয়! কেশের শ্রীসম্পাদন করে। 

গুঞ্জাতৈল ।-__তিলতৈল /৪ চারিসের, ভীমরাজের রস ১৬ যোলসের, 
এবং কন্কার্থ কু'চফল /১ একসের ; একত্র বথানিয়মে পাক করিয়া, এই তৈল 

মর্দন করিলে, কু, দারুণক, কুষ্ঠ ও কাপালরোগ বিনষ্ট হয়। 

কনকতৈল 1 -তিলতৈল /০ অর্ধসের, ক্কাথের জন্ত যষ্টিমধু /১ এক- 

সের, জল /৮ আটসের,_ শেষ /২ ছুইসের, কক্ধার্থ প্রিয়স্ু, মঞ্তিষ্ঠা, রক্তচন্দন, 
উৎপল ও নাগকেশর,- প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোল৷ ও পাকার্থ জল /২ ছুইসের। 



রিট 2 ইউ উউউল উল 

রর মুখরোগ । ৬৫৯ ও 

চালু পাঁক করিবে। এই তৈল মর্দন করিলে, মুখের রকি 
বং জটুল, নীলিক1 ও ব্যঙ্গরোগ বিদুরিত হয়। 

মুখরোগ। 
৪] 

দস্তরোগাশনি-চুর্ণ _জাতীপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, ঝঁটাপত্র, 

মুতা, বচ, যমানী ও হরীতকী, এইসমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ ্ৃতমিশ্রিত করিয়া, 
মুখে ধারণ করিলে, দত্তের ক্রিমি, কু, শূল ও দৌর্সন্ধ নষ্ট হয় । 

দশনসংস্কার-চুর্ণ।-__শু'ঠ, হরীতকী, মুতা, খদির, কপ্পুর, স্থপারী- 
ভন্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দীরুচিনি,_প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগচুরণ এবং সর্ধসমান 
ফুলখড়িচুর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ইহাদ্বারা দস্তাদি মার্জন করিলে, দত্তরোগ ও 

মুখরোগ প্রশমিত হয় । 

কালকচুর্ণ।-_ঝুল, যবক্ষার, আকনাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, চই, ত্রিফলা, 
। লৌহচুর্ণ অথবা অগুরু ও চিতামুল, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মধুর সহিত 
। মিশ্রিত করিয়া বটিক করিবে । সেই বটিক। মুখে ধারণ ৪ গলরোগ, 
জিহ্বারোগ এবং মুখরোগসমূহ নিবারিত হয়। 
ৃ গতকচুর্ণ _-মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্বব-লবণ ও [জানা 

৷ ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত এবং ঘ্বতমণ্ডের সহিত আলোড়িত করিয়া, মুখে 
ধারণ করিলে, কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় । 

সপ্তচ্ছদাদি কাথ ।- _ছাতিমছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুতা, হরী- 

তকী, কট্কী, যষ্টিমধু; সোন্বাল ও রক্তচন্দন, ইহাদের ককাথ পান করিলে, মুখের 
পাঁক (ঘা) নিবারিত হয়। 

পিপল 

পপ 

শী শি শী শিশীতিশীপীশী শিপ সপ্পেসসপাপসপা পাপা পপসপপা পাপা রা পস্পাপস্প্প্পপ 



০০০০৮০০৬৯০৪ পি পাপ সপ সপিপসপ পা পাপী সপ শী শীট পপি পিস শিপ পপ পপ সপাসা শপ পোপ ও শত এপ শি পেশী তি শি পি সপ পপি পপ রবে 

| | রি কবিরাজি-শিক্ষা ও 
পা শশী শম্পীশীশশীতি তত রি _শশীশাশিপপিশীঙ -্িশাাস্পি শ 

পুটোলাদি কাথ।-_পটোলপত্র, শু, ত্রিফলা, রাখালশশার মূল 
| বলাডুমুর, কট, হরিভ্রা ও গুলঞচ) ইহাদের কাথ মধুমিশ্রিত করিম 
পান অথব! মুখে ধারণ করিলে, মুখরোগ প্রশমিত হয় । 

এলাইচ, মরিচ, দারুচিনি, পলাশের ক্ষার, ঘণ্টাপাঁরুলের ক্ষার ও যবক্ষার, এই 
সমস্ত দ্রব্য দ্বিগুণ-পরিমিত পুরাতন-গুড়ের সহিত পাক করিয়া, কুলপ্রমাণ 

গুড়িকা করিবে; সেইসমস্ত গুড়িকা ৭ সাত দ্রিন ঘণ্টাপাঁরুলের ক্ষারের মধ্যে 

৷ রাখিয়া, পরে মুখে ধারণ করিলে, বাবতীয় কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। 
ৰ যবক্ষারাদি গুটী ।___যনক্ষার, চই, আকনাদি; রসাগ্রন, দারুহরিড্রা ও 

গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে, গলরোগ প্রশমিত হয় । 
ূ খদির-বটিক! ।___খদির ১২" সাঁড়েবারসের, পাঁকার্থ জল ৬$ চৌষটি- 

সের, শেষ /৮ আঁটসের,_এই: ক্কবাথে জয়িত্রী, কর্পুর, সুপারী, বাবলাপত্র ও 

 জায়ফল-_ প্রত্যেকের চুর্ণ ৮ আঁটতোলা ধ্পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, গুড়িক। 

প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে, দত্ত, ওঠ, জিহ্বা, তালু ও 

| 
ৰ 

ক্ষার-গুড়িক। | _পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শু'ঠ, তালীশপত্র, 

। পিপুল, এইসমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, গুড়িকা করিবে । সেই 

। মুখগত রোগসমূহ নিবারিত হয় | 

বৃহৎ খদ্দির-বটিকা ।-_খদির. ১২০ সাড়েবারসের, গুয়েবাবলার ছাল 
২৫ পঁচিশসের, জল ২৫৬ ছুইশত ছাপান্রসের,-শেষ ৬৪ চৌষটিসের ;_-এই 

| ক্কাথ ছশকিয়া, পুনর্কার তাহ! পাক করিবে । পাঁকে ঘনীভূত হইলে, তাঁভাতে 

৷ ৰড়এলাইচ, বেণামুল, শ্বেতচন্দন, রক্তুচন্দন, বালা, প্রিয্তু, তমালপত্র, মপ্রিষ্ঠা 
| 

৷ মুতা, অগুরু, বষ্টিমধু, বরাহক্রাস্তা, ব্রিফলা, রসাঞ্জন, ধাইফুল, নাগেশ্বর, পৃণুরিয়া, 
স্পা গিরিমাটা, দারুহরিদ্রাঃ কট ফল, পন্মকাষ্ঠ, লোধ,. বটের ঝুরি, ভ্ররালভা, জটা- 

মাংসী, হরিদ্রা, কুন্দূরুখোটী, অথবা রান্না ও দারুচিনি, প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছই- | 

তোলা এবং কক্কোলফল, জায়ফল, জর়িত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আট 

তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে । শীতল হইলে তাহাঁর সহিত /॥০ অর্দসের 
কপূর মিশ্রিত করিয়া, মটরের ন্যায় গুড়িকা করিবে । ইহা মুখে" ধারণ কুরিলে, 
ওষ্ঠ, জিহবা, দত্ত ও তালুগত রোগ দূরীভূত হয় এবং মুখ স্ুরস ও, সগন্ধযুক্ত, দস্ত- 

মূল দৃঢ় ও জিহ্বা পরিস্কৃত হইয়। থাঁকে | ইহা মুখের জড়তানাশক ও রুচিকর। 

পাম্প 

ূ চটী - 
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ল্ািশীশীশি ৯৮টি আপাত আপি পা পা শীতে ৭ শশী শিপসপপসী পপ 

দ্সেন্দ্ুবটা। 1 পারদ, গন্ধক, শিলাজতু জভু, প্রব প্রবাল 'ও €লৌহ--এপ্রত্যেক 
ভ্রব্য ১ একভাগ এবং স্বর্ণ & সিকিভাগ,,একত্র করিয়া, নিমছাঁল, অশনছাঁল ও 
চিতামূল, ইহাদের রসের ভাবনা দিয়া, উত্তমরূপে মর্দন পুব্বক ২ ছুইরতি-পরি- 

মাণে বটিকা করিবে । এই বটা বহুধার-ছাঁলের ক্কাথ, ভ্রিফলার কাথ, অথব! 
অগুরুর ক্কাথের সহিত, প্রত্যহ প্রাতঃকাঁলে একটা করিয়া সেবন করিলে, মুখ- 
রোগ, বাতব্যাধি, মেহ ও জর বিনষ্ট হয় । ইহা অগ্থি-বল-বীর্য্য-বর্ধক ও রসায়ন । 

সহকার-বটী ।-আমছাল ১২/০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬$ 

চৌষটসের,_শেষ ১৬ ষোলদের ; খদিরকাষ্ঠ ১২৪০ সাঁড়েবারসের, জল ৬৪ 
চৌধষট্রিসের,_ শেষ ১৬ ষোলসের, অশনছাঁল ১২॥০ সাঁড়েবারসের, জল "৬৪ 

চৌষটিসের, _শেষ ১৬ ষোলসের ; এই চারিটা ক্কাথ একত্র করিরা পুনব্ধার পাক | 
করিবে। পাকশেষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে । প্রক্ষেপ 
দ্রব্য থা--শ্বেতচন্দন, বালা, রক্তচন্দন, গিরিমাটা, লবঙ্গ, ধাইফুল, হরিদ্রা, | 

দারুতরিদ্র, লোধ, জায়ফল, শ্তামালতা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, 
হরীতকী,, আমলকী, বহেড়া, বটের ঝুরি, মঞ্রিষ্ঠা, জটামাংসী, মুতা, বিটলবণ, | 

র 
ূ 

১ ০৩ শপ? পাস 

সুঠ, পিপুল, মরিচ, লৌহ ও কর্পুর, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা )। 

মটর প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তৃত করিয়া, ইভা সুখে ধারণ করিলে, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, ৃ 

দস্ত ও তালু প্রভৃতির ক্ষত অতিশীঘ্র নষ্ট হয় এবং মুখের সৌগন্ধ, দস্তের দৃঢ়তা ও 
আভারে রুচি জন্মে । 

পথ্যাবটী |-_-হরীতকী, বালা 'ও কুঁড়, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র 

মিশ্রিত করিয়া, সকল চুর্ণের আটগুণ গোমৃত্রের সহিত পাক করিয়া বটিকা 
করিবে। ইহা! ক্ষেংপাঁপড়ীর রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে, সকলপ্রকার 

মুখরোগ নষ্ট হয়। 
মুখরোগহর-রস ।--পারদ ১ এক তোলা, গন্ধক ১ একতোলা ও 

শিলাজতু 9 চারিতোলা, এইসকল দ্রব্যে গোমুত্র, আকন্দপত্রের রস, জাতীপত্রের 
রস, নিমপত্রের রস ও গজপিপ্ললীর রসের ৭ সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া মর্দন 

পূর্বক ৮ মাটরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা মুখে ধারণ করিলে এবং জল- 
পিপ্পলীর ( কীচড়ার ) কক্বদ্বার। মুখ ঘর্ষণ করিলে, অথব! পিপুলচুর্ণ ও মধুর সহিত 

ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকাঁর মুখরোগ বিনষ্ট হয়। 

71 
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রসি ৬৬২ কবিরাজি-শিক্ষা। 
চতুর্মুখরস ।__রসসিন্দুর ও জারিত স্বর্ণ, প্রত্যেক সমভাগ এবং এই 

ছইটা দ্রব্যের সমান মনঃশিলা, মসিনার তৈলসহ মর্দন করিয়া, একটা গোলৰ 
করিবে ; পরে এ গোল-পিওটা বন্ত্রপ্ধারা আবুত করিয়া, তাহাঁতে মসিনা-বাঁটাও 

লেপ দিবে । পরে তাহ৷ দৌলাযন্ত্রে ও তিনদিন পাঁক করিয়া, ষথাঁপরিমাণে মুখে 
| ধারণ করিলে, জিহ্বা, দত্ত ও মুখগতরোগ নষ্ট হয়। 

পার্ববতী-রস |-__গন্ধক, পারদ, হি্ুল, মৌলফুল, গুল, শিমূল, দ্রাক্ষা, 
ধনে, চির্ীতা, ভূঙ্গরাজ, তিল, মুগ, পটোল, কুম্মাণ্ড, সৈন্ধব-লবণ, বিটলবণ, 

ষষ্টিমধু ও ধনে, এইসমুদায় ভ্রব্য সমানভাগে লইয়া, অন্তধূ্মে দগ্ধ করিয়া তন্ম 
প্রস্তুত করিবে । এই ভন্ম এক আন মাত্রীয় সেবন করিলে, শীপ্রই মুখরোগ 
বিনষ্ট হয়। পুরাতন পিত্জ্রে, তিমিররোৌগে এবং তৃষ্তীরোগেও ইহা৷ বিশেষ 
উপকারক | 

সপ্তাযত-রস ।-_ রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গুগ গুলু, মনঃশিল। 

ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য মভাগে মধুর সহিত মর্দন করিয়া, ১ একমাষা 

পরিমাণে লেহন করিলে, মুখরোগ বিনষ্ট হয়। 
মাঁলত্যাগ্য-ঘ্বৃত 1 _গব্যদ্বত /3 চারিসের, মালতী, ঘলঘসিয়া, নিম, 

বাবলা, ঝাঁটা ও শাল, ইহাদের পত্র-ত্বগাঁদির রস বা ক্াথ,_-প্রত্যেক দ্রব্য 43 

চারিসের এবং কন্ার্থ শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, রক্তচন্দন, টাঁপার ছাল, অশ্বথছাল, 
বটছাল, নীলমূল, হরিদ্রা, দেবদাঁরু, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা, শু'ঠ, কুড় ও পিপুল 
_ সমুদ্দায়ে মিলিত /১ একসের পরিমাণে লইয়া, রালের কলাই করা তাজপাত্রে৷ 
পাক করিবে । এই ঘ্বত গণ্্ষ ও পানার্থ ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ 

বিনষ্ট হয়। 
বকুলাদ্য-তৈল ।-_-তিলতৈল /3 চারিসের, কন্কার্থ_ বকুলফল, লোধ, 

হাড়যোড়া, নীলর্বাটী, সোন্দালপত্র, বাবুই-তুলসী, শালবৃক্ষের ছাল, গুয়েবাঁবলা, 
ও অশনের ছাল, সমুদায়ে ১২/০ সাঁড়েবারসের, জল ৬3 চৌধষিসের- শেষ ১৬ 
যোলসের ; এবং কন্ধার্থ এ্সমস্ত দ্রব্য মিলিত /১ একসের ) যথানিয়মে পাঁক 

করিয়া, মুখে ধারণ ও নস্ত গ্রহণ করিলে, চলিত দত্ত দৃঢ় হয়। 

লাক্ষাদ্যতৈল ।__-তিলতৈল /$ চারিসের, লাক্ষার কাথ /3 চারিসের, 

দুগ্ধ /9 চাঁরি সের, গুয়ে-বাবলার ক্কাথ ১৬ ষোলসের এবং কন্কার্থ লেখ, কটফল, 

টিলার নদ 



বররন নেননি রেররিরিরিরনারারে রি রারানিরাী 
রণ মুখরোগ। ৬৬৩ তি 

পাশা ীীীীশী তি শা পাপা পাখী পাপী পপ ০ স্পাাপপ শাশটটটাকীসসসীকি পাত আত তত আপা শপ? ৭ পিস পপির অপার অত চারি 

মঞিষঠা গল্মকেশর, ্ মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু,__ প্রত্যেক ভ্্ব্য ১ 
একপল (৮ আটতোলা ) পরিমাণে লুইয় যথাবিধি পাঁক করিবে । এই তৈলের 
গণ্ষ ধারণ করিলে, দালন, দস্তচাল, হন্ুমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, মুখদৌর্গ্ধা, 
অরোচিক ও মুখের বিরসতা প্রভৃতি নষ্ট হয়; এবং দস্তসকল দৃঢ় হয়। 

জাত্যাগ্য-তৈল ।-__তিলতৈল /3 চারিসের, জাতীপত্রের রস, শঙ্খ- 
পুষ্পীর রস ও বকুলছালের কাঁথ,_ প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোলসের ; এবং কন্কার্থ__ 
খদিরকাষ্ঠ, আত্্কেশী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গ'ঠ, পিপুল, মরিচ, চই, 
নীলোৎপল, কুড়, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বালা, লোধ, মেটেসিন্দুর, 
্বর্ণগিরি, বটের ঝুরি ও লৌহ,__মিশ্রিত /১ একসের ;) বথাঁবিধি এই তৈল পাঁক 
করিয়া ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার মুখরোগ, ভগন্দর, উপদংশ ও ছুষ্টব্রণ ূ 
বিনষ্ট হয়। 

মহাঁসহচর-তৈল ।--নীলর্বাটা ১২/০ সাঁড়েবারসের, জল ৬৪ চৌধট্টি 
সের__ শেষ ১৬ যোলসের, তৈল /3 চারিসের ; এবং কন্কার্থ অনস্তমূল, খদির- | 
কাষ্ঠ, গুয়েবাবলার ছাল, জামছাল, আমছাল, বষ্টিমধু ও নীলোৎপল,_-প্রত্যেক 

দ্রব্য ও চাঁরিতোলা ; বথাবিধানে পাক করিয়া, মুখে ধারণ করিলে, দস্তসমূহের 
স্থিরতা সম্পাদিত হয় । 

ইরিমেদাগ্ি-তৈল ।-_-তিলতৈল /৮ আটসের, কাথার্থ__গুয়েবাব্- 
লার ছাল ১২০ সাঁড়েবার সের, পাঁকার্থ জল ৬৪ চৌষট্টিসের--শেষ ১৬ যোলসের 
এবং কন্কার্থ,__মন্রিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, গুয়েবাবলার ছাল, খদিরকাষ্ঠ, কটৃফল, 
লাক্ষা, বটছাঁল, মুতা, ছোট-এলাইচ, কর্পুর, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, ককোল, 
জযিত্রী, জায়ফল, রক্তচন্দন, গিরিমাটা, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও ধাইফুল--প্রত্যেক 

দ্রব্য ২ ছইতোলা; যথাবিধানে পাক করিয়া, এই তৈল মুখে ধারণ করিলে, 
সকলপ্রকার মুখরোগ, দত্তসন্বন্ধীয় সর্ববিধ রোগ এবং জিহ্বা, তালু ও ওষরোগ- 
সমূহের নিবৃত্তি হয়। 



রও | ৃ ৃ 
রা ৪ 

টিটিিরাকারিরা 
স্পস্প্প €0ে তি 

ভৈরব-রস | -পারদ, গন্ধক, মিঠাবিষ, সোহাগার খই, কড়িভম্ম ও 

৷ মরিচচূর্ণ-_ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, তাহাতে আদার রসের ভাবনা! দিয়া, 

৷ ২ ছুইরতি-পরিমাণে বটিকা করিবে। আদার রসের সহিত ইহা সেবন করিলে, 

ৰ কর্ণরোগ, শ্লেম্মবিক্ূতি, গ্রহণী ও অগ্রিমান্দ্য প্রশমিত হয় । ৃ 

ূ ইন্দ্রবটী ।__শিলাজতু, অভ্র ও লৌহভন্ম,_-প্রত্যেক ভ্রব্য ১ একভাগ, : 
এবং স্বর্ণভন্ম ই সিকিভাগ-_-এইসমন্ত ভ্রব্যে-_কাঁকমাচী, শতমূলী, আমলকী, ও | 
পল্মের রসের ভাবনা দিয়া ২ ছুইরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । আমলকীর রস ৃ 

বা ক্কাথের সচিত ইহা সেবন করিলে, কর্ণনাদাদি বাতজ পীড়া এবং প্রমেহরোগ 

প্রশমিত হয় । 

সারিবাদি-বটী |- _অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, দারুচিনি, তেজপত্র, বড়- 

ূ এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রিয়ন্ু, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও 
| বহেড়া-- প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, ইহাদের সমষ্টির সমান অভ্র এবং অভ্রের সমান 

| লৌহ-_এইসমন্তড দ্রব্যে কেশুরিয়ার রস, অর্জুনছালের রস, যবের কাথ, কাঁক- 
| মাচীর রস ও কুঁচমূলের ক্কাথের ভাবন! দিয়া, ৬ ছয়রতি-প্রমাণ বটিকা৷ করিবে। 

ধারোষ্ণ ছুগ্ধ, শতমূলীর রস, অথবা শ্বেতচন্দনের জলসহ ইহা সেবন করিলে, 
সব্ব-প্রকার কর্ণনরোগ এবং হদ্রোগ, শ্বাস, কাঁস, অপন্মার, অর্শঃ, মদাত্যয়, ক্ষয়, : 

জীর্ণজ্বর, জীরোগসমূহ, প্রমেত ও রক্তপিত্ত প্রশমিত হয়। ৃ 

দীপিকাতৈল ।-__মহৎ পঞ্চমূলের অষ্টান্থুলপরিমিত কাষ্ঠখণ্ডে অথবা 
দেবদার, কুড় ও সরলকাষ্ঠে তৈলসিক্ত পষ্টবন্্র জড়াইয়া, তাহা প্রজালিত করিবে। 

তাহা হুইতে যে বিন্দু বিন্দু তৈল পতিত হইবে, তাহাকেই দীপিকা তৈল কহে, 
এঁ পতল উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, বেদনার সগ্ভঃ শাস্তি হয় । 

দশমূলীতৈল ।__তিলতৈল /3 চারিসের, ক্কাথার্থ মিলিত দশমুল ১২, 
সাড়েবারসের, জল ৬3 চৌধট্টিসের__শেষ ১৬ যোলসের ) এবং কক্ধার্থ দশমূল /১ 
একসের ; যথাবিধি পাক করিয়া, কর্ণে পূরণ করিলে, বধিরতা৷ নিবারিত হয়। 

৬. শপ সপ পিপিপি পলীপপস্প পাপী পাশাপাশি সপিস্পিসপিপিশি পিপি পাম্পি শশী ০৪০০৪ ইিউিলিিন্প ৮৯ ৯ শি তি শপ শ্পণাঁ শশী 

টিসি 

৮. পপ সা পাস সা শশী পপ পাপী 

৯৯. 



০. পপ এপস শী শীত শিশাশপীশীশিশাত পাপী তি শীট শপ িসসিপপ পিপি স্পা জাপা ক 

কর্ণরোগ ী ৬৬৫ 

জন্ছ সব গ্ঘতৈল নিম, করপ, অথবা সর্ঘপের তৈল--/২ একসের ; 
এবং কন্ধার্থ জামপাতা, আমপাতা, কপিখফল ও কার্পাসবীজ, মিলিত ২ ছুইপল ) 
বথাবিধি পাক করিয়া কর্ণে পুরণ করিলে, কর্ণ আব নিবারিত হয় । জামপাতা এ্রভৃ- 
তির ক্কাথ করিয়া, সেই কাথের সহিতও অনেকে এই তৈল পাক করিয়া থাকেন । 

শম্বুকতৈল ।- _দর্ষপতৈল /১ একসের, কন্ধার্থ_শীমুকের মাংস ২ 
৷ ছইপল, এবং পাকার্থ জল /$ চারিসের, বথানিয়মে পাক করিয়া, সেই তৈল কর্ণে 
| পুরণ করিলে, কর্ণনালী প্রশমিত হয় । 

নিশাতৈল 1-_-সর্প-তৈল /ও চারিসের, ধুতৃরাপাতার রস /১ একসের, 
কন্ধার্থ__-হরিদ্রা /ও চারিতোলা, গন্ধক 5 চারিতোলা ; বথানিয়মে পাক করিয়া, 

কর্ণে পুরণ করিলে, কর্ণনালী বিনষ্ট হয়। 

কুষ্ঠাগ্কতৈল ।২_তিলতৈল /১ একসের, ছাগমৃত্র /3 চারিসের, এবং ্ 

কল্কার্থ __কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, শু'ঠ ও সৈন্ধব, মিলিত ১৬ ষোলতোলা, : 

যথাবিধি পাক করিয়! কর্ণে পুরণ করিলে, পৃতিকর্ণ নিবাঁরিত হয়। ৃ 

ক্ষারতৈল ।-_-তৈল ১ চারিসের, মধুসুক্ত ১৬ যোলসের, টাবানেবুর : 

রস ১৬ ষোলসের, কদলীরস ১৩ ষোলসের এবং কন্ধার্থ_-বালার ক্ষার, মূলার : 
র ক্গার, শুঠের ক্ষার, হিং, শুঠ, শুল্ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, সজিনাছাল্, রূসাঞ্জন, 

সচল-লবণ, যবক্ষার, সাচীক্ষার, গুদ্িদ-লবণ, সৈন্ধব লবণ, ভূঙ্জপত্র, পিপুলমূল, 
বিটুলবণ ও মুতা৷ সমুপগায়ে মিলিত /১ একসের ; বথাবিধি পাঁক করিয়া, এই । 
তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, কর্ণশূল, বধিরতা, কর্ণনাদ, দাঁরুণ পৃআাব ও ক্রিম, : 
অতিশীঘ্ব বিনষ্ট হয় । ইহা! মুখরোগে এবং দস্তরোগেও বিশেষ,উপকারী । র 

মধুণ্ুক্ত।__মধুপ্রধান শুক্তকে মধু্ক্ত কহে। ইহার প্রস্তত-প্রণালী বথাঃ__ . 
জামীর-নেবুর রস ৩২ বত্রিশপল, পিপুলমূল ও চারিপল, এবং /১ একসের মধু, 

একত্র করিয়া মুত্তিকার কলসে স্থাপনপুব্বক এ কলসী একমাসকাল পধ্যস্ত ধান্ত- 
রাঁশির মধ্যে রাখিবে ; তাহ! হইলে মধুশ্ুক্ত প্রস্তুত হইবে। র 

স্বর্জজিকাগ্ঠতৈল ।__তিলতৈল /3 চারিসের, কাজি ১৬ যোরাসের, ৃ 
এবং কন্ধার্থ-_-সাচীক্ষার, শুক্ষমূলা, হিং, পিপুল, শু'ঠ, ও শুল্ফা, সমুদায়ে মিলিত র 

/১ একসের-_যথাবিধি ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, কর্ণ- 
নাদ, কর্ণশূল, বধিরতা! ও কর্ণআ্াব নিবারিত হয়। 

45৪. 
৮ শাক শীীিশপপাশশীপিশি 

০ 

নত পপি সা পাশ আত সপ্ত সি জি সপ 



কবিরাজি শিক্ষা র্ 
বিশ্বতৈল।-__তিলতৈল /ও চারিসের, ছাগছুগ্ধ ১৬ যোলসের, এবং 

কন্ধার্থ_গোমুত্রপিষ্ট বেলশু'ঠ /১ একসের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে, : 
বধিরতা রোগের উপশম হয় । 

লগুনাগ্যতৈল ।___রস্থন, আমলকী ও হরিতাল,_মিলিত ২ দুইপল 
( ১৬ ষোলতোলা ); এই কক্ষ এবং /3 চারিসের ছাগহুদ্ধের সহিত /১ একসের 

তিলতৈল পাঁক করিয়া! কর্ণে পুরণ করিলে, বাধিষ্যরোগের উপশম হয়। ইহা! 
কফ ও বাতরোগে উপকারী । 

দার্বব্যাদি তৈল ।-__তিলতৈল 43 চারিসের, কাথার্থ দারুহরিদ্রা ১২০ 
সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষটিসের, শেষ ১৬ ষোলসের ; দশমূল-_মিলিত | 
১২|০ সাঁড়েবার সের, জল ৬3 চৌধটিসের, শেষ ১৬ ষোলসের, ষষ্টিমধু ১২৫০ 
সাড়েবারসের, জল ৬৪ চৌষাটিসের-_শেষ ১৬ যোলসের ; কদলীমূলের রস ১৬ 
যোলসের, এবং কন্ার্থ-_কুড়, বচ, সজিনার বীজ, শুল্ফা, রসাগুন, দেবদার, 

ষবক্ষার, সাচীক্ষার, বিট ও সৈন্ধবলবণ,__মিলিত /১ একসের, ইহাঁদের সহিত 
যথাবিধি তৈল পাঁক করিয়া, কর্ণে পুরণ করিলে, কর্ণমূল, কর্ণনাঁদ, বাধির্্য, পুতি- 

কর্ণ, কর্ণক্ষেড়, জন্তকর্ণ, কর্ণপাঁক ও কর্ণকণ্ প্রভৃতি কর্ণসস্তৃত রোগসমূহ নষ্ট 
হয়। ইহা কর্ণআঁব রোগে বিশেষ উপকারী । 

নাসারোগ। 
৩০4০৩ 
৪০%০৪ 

ব্যোষাদ্ি চূর্ণ ।-ত্রিকট্, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অল্্বেতস, 
চই ও ক্ষ্ণজীরা মিলিত ২ ছুইপল ; এলাইচ, তেজপত্র, ৭ নন 

৪ চারিতোলা এবং ৫০ পঞ্চাশপল পুরাতন গুড়, একত্র পাক করিয়া, উষ্জজলের 

সহিত তাহ! ।০ চারি আন মাত্রায় সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা পীনস, শ্বাস, 
কাস, অরুচি ও স্বরভঙ্গ নিবারিত হয়। | 
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শপ আশি পাত | পাশাপাশি 

চিত্রক-হরীতকী 1-_কাখার্থ 1 কাথার্থ চিতামূল ৫০: চিতামূল ৫০ পঞ্চাশপল, জল ৫০ পঞ্চাশ 
সের_ শেষ ১২৪০ সাড়েবার সের; গুলঞ্চ ৫০ পঞ্চাশপল, জল ৫০ পঞ্চাশ সের, 

শেষ ১২০ সাড়েবারসের ; দশমূলের প্রত্যেক উপাদান ৫ পাঁচপল, জল ৫০ পঞ্শ 

সের--শেষ ১৯০ সাঁড়েবারসের ; এবং আমলকীর রস, অভাবে, এরূপ ক্কাথ 

১২০ সাড়েবারসের ; এইসমস্ত ক্কাথ একত্র মিলিত করিয়া, তাহার সহিত ১২॥০ 

সাডেবারসের পুরাতন গুড় গুলিয়া, তাহাতে /৮ আটসের হরীতকী চূর্ণ দিয়া 
পাঁক করিবে । পাকশেষে তাহাতে শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র ও 

এলাইচ,-প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ছুইপল এবং ও চারিতোল৷ যবক্ষার প্রক্ষেপ দিবে 
এবং পরদিন তাহার সহিত /২ ছুইসের মধু মিলিত করিবে । ' উষ্ণজলের সহিত 
০ অর্ধতোলা মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, পীনস, নাসারোগ, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, 

গুল, উদাবর্ত, অর্শ ক্রিমি ও অগ্রিমান্দের শাস্তি হয়। 

লক্ষবীবিলাস |.-_অত্র ৮ আটতোলা, পারদ, গন্ধক, কপ্পুর, জয়িত্রী ও 

জাঁয়ফল,_-প্রত্যেক ও চারিতোল! এবং বিদ্ধড়ক-বীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, 
ভূমিকুম্মাগুমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলের মূল, বেড়েলার মূল, গোরক্ষবীজ ও 

হিজলবীজ,__প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা পরিমাণে একত্র পাণের রসের সহিত 
মর্দন করিয়া, ৩ তিনরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । মধু এবং পাণের বা আদার 
রসসহ ইহা যাবতীয় শ্লেম্সবিকারে প্রয়োগ করিবে । ইহাদ্বাবু! প্রতিশ্তায় প্রভৃতি 
রোগের আশু উপকার হয় 

শিগ্বতৈল।-__সজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দত্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব 
ইহাঁদের কন্ধ এবং বেলপাতার রসসহ যথাবিধি তৈল পাক করিরা, তাহার নয 
লইলে, পুতিনম্তরোগ নিবারিত হয় । 

ব্যাত্বীতৈল ।-_সর্ষপতৈল /১ একসের, জল /3 চারিসের এবং বার 
কণ্টকারী, দস্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, নিসিন্দা, ত্রিকটু ও 'সৈন্ধব,_মিলিত ১৬ 

যোলতোলা ) যথাঁবিধি পাক করিয়া নস্ত গুহণ করিলে পৃতি-নস্য নিবারিত হয়। 

র _-তিলতৈল /১ একসের, কন্বার্থ-লাল-করবীর 
পুষ্প, জাতীপুষ্প, আকর (কেহ কেহ বলেন অশন পুষ্প) ও মন্লিকাপু্গ, 
সমুদরায়ে ১৬ যোলক্বোলা৷ এবং /3 চারিসের জল যথাবিধি-পাক করিয়া নস্য 
লইলে, নাসার্শঃ প্রশমিত হয় । 

শী পেস পপ থাপ্পর পপ সপ 



_ চিন্রকতৈল | _তিলতৈল 2  চারিসের, গোস্ত ১৬ যৌলসের, টির 

কন্কার্__চিতামূল, চই, যমা্ী, কণ্টকারী, করগ্রবীজ, সৈম্ধবলবণ ও 'আকন্দের 
আঠা, মিলিত /১ একসের, ষথাঁবিধি' পাঁক করিয়া, এই তৈলের নস্ত লইলে, 
নাঁসার্শঃ'প্রশঙ্সিত হয় । 

ুর্ববা্যটৈল ।-_চতুণ্ড দৃর্ধাধাসের রসসহ হথাবিধি তিলতৈল পাক 
করিয়া, তাহার নস্ত লইলে, নাসিক! হইতে রক্তআাব নিবারিত হয়। 

গাঠাদিতৈল | সর্পতৈল /১ একসের, কন্কার্থ_আকনাদি, হরিদ্রা, | 

দাঁরুহরিদ্রা, মূর্ববা, পিপুল, জাতীপ্রত্র ও দক্তীমূল, এইসম্ত মিলিত ১৬ ষোলতোলা 

প্লবং জল /3 চারির্সৈর | এই তৈল পক্কপীনসরোগে নন্তকার্ষ্যে ব্যবহার করিবে । ূ  

র 
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শিখরিতৈল ।-_তৈল /১ একসের, কন্ধার্থ__ঝুল, পিপুল, দেবদারু, 
যবক্ষার, করঞ্বীজ, সৈন্ধব-লবণ ও আপাঙ্গের বীচ, সমুদায়ে মিলিত ১৬ ষোল- 

তোলা এবং জল 43 চারিসের, বথাবিধি ইহাদের সহিত তৈল পাক করিবে । 

এই তৈল নাসার্ণ রোগে ভিতকারী। 

হিঙ্গ দ্যতৈল -_ভিং, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কট.ফল, বচ, কুড়, সজিনা-বীজ, 

লাক্ষা, শ্বতপুনর্নবা, ॥ মৃতা, কুড়চি ও লব, এইসকলের কন্ক.ও গোমৃত্রসহ 
সর্ধপতৈল পাক করিরী, নাসিকাদ্দারা সেই" তৈল পান করিলে, নাঁসারোগের 

উপশম ভয়। 

নেত্ররোগ । 
ঈ শপ 75 0 2 সপ্পত 

'চজেব্রীদয় বীঁ 1হরীতকীঞ্ বচ, কুড়, পিপুল, রিচ, 'বহেড়ার 
অাটির শঙ্ত, শঙ্খনাভি ও মনছাল, এইসমন্ত দ্রব্য ছাগছদ্ধের সহিত পেষণ করিয়া 
বর প্রস্কত করিবে। মধুর সহিত মাড়িয়া ইন্তার অঞ্জন লইলে, চক্ষুর ক 
তির, পটন, অক, মাংস, নম (ছানি) ও রত্াস্া ় তি নিবারিত 

হইয়া দৃষ্টি রস হয়। 
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সজিনাবীজ ও চিনি, একত্র জলসহ মর্দন করিয়া বনী প্রস্তুত করিবে । পূর্বববৎ 

ইহার অঞ্জন লইলে, পূর্বোক্ত ীড়াঁসমূহ্র উপশম হয়। 
চক্দ্রগ্রভা. বত্তী ।-_রসাঞ্জন, সজিল্মবীজ, পিপুল, বিধুত & বহেড়ার 

আটির শশ্ত, নাভিশঙ্খ ও মনছাল, এইসমন্ত দ্রব্য ছাঁগছ্দ্ধের সহিতুষটপৈষণ করিয়া 

। বন্তী প্রস্কত করিবে । ইহা ছায়ায় শুফ করিয়া, সেই বর্তীর অঞজজ লালে, বাঁব- 
তীয় চক্ষুক্পোগ নিবারিত হয় । 

ব্রণশুক্রহরী-বত্তী ।-__রক্তচন্দন, গিরিমাটা, ্াক্ষা ও রী 

' কলিকা, এইসমুদায় ব্য সমভাগে গ্রহণ,-পুরধর্ক পেষণ করুরয়া, বর্তী প্রস্থ, 
, করিবে! এই বতীপ্রষ্টেগে বণশুক্র €চক্ষুরোগবিশেষ ) নট তয়। “ইহা রক্তের 

প্রসন্নতাকারক। 

ূ ॥ পুঙ্পহ্রী-বর্তী ।- _করগের বীজে পলাশপুষ্পের স্বরসের 2 সাতবার 
লে দিয়া বত্তী প্রস্তত করিবে। সেই বর্তীর অগ্রন দিলে, ঞকনেত্রপুষ্প- 
। নামক চক্ষু রোগ নিবারিত হয়। চক্ষুতে শ্বেতবর্ণ চিজ তইলে,$ তাহাকে 

' নেত্রপুষ্প কনে। 
দত্তবর্তী ।__ইস্তী, শুকর, উদ্র, গো, অশ্ব, ছাগ ও ঞ্চাদ্দভ, ইহাদের দত, 

মুক্তা ও সমূদ্রফেন, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সর্বসমষ্টির ২ চতুর্থ ভাগ মরিচ, 
৷ এই সমুদ্ায়ের চূর্ণ লে পেষুণ করিয়! বর্তী প্রস্তুত করিধে। ইহাদ্ধারা ক্ষত; 
ৃ শুক্রনামক রেত্ররোগ উপশমিত হয়। 

৷ স্রধাবতী-বর্তী | _নির্মল-ফল, শঙ্খ, ত্রিকটু, সৈ্ব, চিনি, সমুদ্র ফেন, 
র । রসাঞ্ন, মধুং বিড়ঙ্গ, মনছাল ও কুকুট-ডিম্বের খোলা, এইসমুদায় বারী বর্তী 

প্রস্তুত করিয়া, চক্ষু অগ্রন দিলে, চক্ষুর তিমির, পটল, কাঁচ, অর্দ, শুক্র, 

| অর্ধ,্দ ও মল প্রত প্রভৃতি চক্ষুরোগ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। 

|] হরীতকমবদি-বর্তা __হরীতকী, হরিদ্রা॥ পিপুল . পক্ষ এইসকল 

ভ্রব্যের বর্তাঁ ব্যবহার করিলে, চক্ষুর কও ক্ীতিমিররোঠা বিনষ্ট হয়। ৯. 

_. কুমারিকা-বর্তী ।--তিলফুল ৮* আশীটা, প্রিগুলের দানা ৬* ষাঁটটা; 
ৃ জাতীফুল ৫০ শট ও মরিচ*৬ যোলটা; একত্র মর্দন করিয়াব্তী.করিবে। 
ইহা ব্যবহার করিলে; নষ্টচক্ষুও পুনর্ব্বার লাভ করা যায় । 

নাতির ৫ 

| ট রহ চক্দ্রোদয় ব্ী  রসাঞ্জন, এলাইচ, কস্ুম, মনছাল, সন 

ূ 
ৃ 
| 

১১১ 



নয়নন্ধাবর্তী | 1১ একভাগ পিপুল ও ২ ছইভাগ হরীতকী, জলরসহ জলসহ 

শ্পেষণ করিয়া বর্তী করিবে. ইহার অগ্নন প্রয়োগে তিমির, অর্মঃ পটল, কাঁচ. 
ও”অশ্রুপাত রোগ বিনষ্ট হয় 

উকা-রর্তী ।-_নীলোৎপলপত্র ১০০ একশতটা, মুগ ১৯০ 
ষ যব ১০৪ শ্রকশতটী, মালতীফুল ১০০ একশতটী ওপ্পিপুলের 

শতটা, এইসকল ভ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্তী প্রস্তুত 
করিবে। - জা রন বাহার করলে, তিমির, কাঁচ প্রভৃতি চর্মরোগের 

নিবৃত্তিহয়। 

নিশাছ্া-বসতী |-হ- হয়িন, দবারুহরিজা, হরীতকী৯ জটামাংসী, কুড় ও 
দিপু, এ চর্ণ জলস্হ পেষণ করিয়া বর্তী প্রস্তুত কি |, এই বর্তীর 

আনহার! সকলপ্রকার চক্ষুরোগের শান্তি হয়। 

"৫ পিথবল্যা। -বর্তী  পিপুল, তণ্ররপাছুকা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ও 

1 হিজরা, স্হাদের বর্তী করিয়া, তন্দার। সর্বদা অঞ্জন দেওয়া কর্তব্য। ইহাদ্বারা র 
গরুড়ের মৃত দৃষ্টিশক্তি লাভ'করা যায় ৰ 

*. তারকাগ্ভা-বর্তাঁ ।-_রৌপ্য, তার, পারদ, সীসা, কপূর, খর্পর, রসাঞ্জন, 

কাস, ও শী এইসক্ষল দ্রবা গোয়ালে, লষ্টীরর'রসসহ মর্দন পূর্বর্কী বর্তী প্রস্তুত 
| “করিয়া অপ্ন গ্রহণ করিলে, সকলপ্রকার নেত্রসস্তৃত রোগ দূরীভূত হয়। 

৬০০ নাগর নাঞ্জীন |__ত্রিফলা, ত্রিকটু, ষ্টিমধুঃ তু'তে, ঈসাঞ্জন, পুণুরিয়া- 

ষ্ঠ, হি লোধ, ও তা, এই চতুর্দশটা ত্রব্য একত্র শিশির জলের সহিত 

. মর্দান করিয়া বর্তী প্রস্তুত করিবে ।- এই বর্তী নারীছুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া 

1 অঞ্জন শুইলে, তিমিররোগ ) কিংস্তকফুলের, রসের সহিত ঘর্ষ্ণা করিরা অঞ্জন 
লইলে, চক্ষুতে ফুল-পড়]; এবং ছাঁগমুত্রের সহিত ঘর্ষণ ক্ষরিয়া অগ্জর লইলে, 
চু ছানি নিবারিত হর | 

'মুক্াদি মহাধীন 1 য্ কপুরর,-করকচ-লবণ, আস্্রকাঠ, মরিচ, 
] পিপুল, সৈম্বব-স্ুবণ, এলবানুকা। শুট কন্কোল, কাহস্ত, বজ, হরিদ্রা, মনঃশিলা, 

শঙ্খনাভি; অত্র, তু'তে, কুরুড়ার ডিমের খোলা, বছেড়া, কু, হরীতকী, ষষ্টিমধু, 
। রাজধর্ত, জানতীপুষ্প/,তুলসীর নৃতন পুষ্প ও শ্বীজ, ডহর-করপ্ষ নিব, অঙ্জুনছাল, 

ৃ নাগরসুতাা লৌহ ও রসাঞ্গন, ই সমুদাঁয় দ্রব্যের প্রত্যেক্ষটা ১ একমাধা 



০ 
সি ই নেব্ররোগ । ৬৭৯. চি 

পা পপস্পপেসপপ পাশ্পাা ০ স্পশীশাশিটাতি প্াীীশীস্ীশীোিিশিশীশীশীিি 7 শিপ শী পাশা শি িাস্পাাশাশীপপাশীনশ্পসী পাশাপাশি শী পিসপীস্পািসিশিশী 

1 পরিমাণে গ্রহণ করিঝ়া, একত্র মধুর সহিত পেষণ বক রী গ্নতত করিবে! 
1 এই অঞ্জন নেত্রত্বাগে বিশেষ উপকারক । 

বিশ্বাঞ্জন 1 _বিন্বপত্রের রস*৪ চাঁরিমাধা, ৈদ্ধব-লবণঠ২ ছুইরতি ও 
গব্যত্বত ও চারিরত্তি'এইসকল দ্রব্য তাত্রপাত্রে রাখিয়া, কড়িদ্বারা ঘর্ষণ .কৃরিবে 
এবং ঘুঁটিয়ার অন্ধিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে নারীরা এ সকলষ্্রব্য তরল 
করিয়া লইয়া, চক্ষুতে অঞ্জন লাগাইলে, চক্ষুর শো, চক্ষুশূল, “বক্ততর্চি,' বেদনা ও 
অভিষ্যন্দ প্রভৃতি টক্ষুরোগ উপশমিত হয় । 

নয়নশোণাঞ্জন ।_ _পিপুল, সৈন্ধব-লবণ, শুঠ, রর্সীগ্রন, সৌবীরাঞ্জুন, 
| সমুদ্রফেন, শ্বেত-পুনর্বা, টনি, হরিদ্রা, রক্তচন্দন,স্মধু, ভূতে, হরীতকী, নন 

শিলা, নিন্বপত্র, লোধ, ফটুরিরি, শঙ্খনাজ্ভি ও কপু:র, এসকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া, 
বন্পথণ্ডে ছাকিয়া লইবে। তৎপরে: লৌহপাত্রে মধুর.ষহিত তাম্রথগুদ্বারা মর্দন 

| করিবে! ইহার এন নয়নশোণাপ্রন | & এই ওষধ ব্যবহারে তিমিরব্লোগ ও । 

| নেত্রপটলগত পুষ্পরোগের শাস্তি হয়। ৃ 
বিভীতক্যাদি কাথ | _বহেড়া, হরীতকী, রর, পটোলপত্র, 

নিমছাল ও বাসকছাল, ইহাদের ক্কাথে গুগগুলু প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে, চক্র 

শূল, শোথ, পাক ত্র রক্তবর্ণাদি বিনষ্ট হয়ণ 
বৃহৎ বাসা্দি ।-_-বাসকছাল, মুতী, নিমছাল, পটোলপত্র,. .ক্টুকী, 

গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, “কুড়চিছাত্প, ইন্দ্র, দারুহরিদ্রা, চিতামূল , শু ণঠ, 

চিরাতা, আমলক্লী, হরীতকী ও বহেড়া, শ্তামালতা ও যর,4-মুলিত" ৪ 

চারিতোল! এবং জল /১ একসের-_শেষ %০ অর্ধপোয়া । * প্রাতঃকাতশ ,এই 

কাথ দেবন করি্কের তিমির, কু, পটল ও অর্ব-দ' প্রভৃতি জগ 

প্রশমিত হয় । . | 

নয়নচন্্র, লৌহ ।-___ত্রিকটু, ব্রিফলা, কীক্ড়াশূষ্ী, শঠী, কল শ'ঠ, 
[্াক্ষা, নীলোৎপল, ক্বাকোলী, বষ্টিমধু$ বেড়েলা, নাগেশ্বরু/ ক' ও*বৃহতী, 

সমুদায়ে ২ ছুইপল, লৌহ ১ একপল ও অন্্র ১ ্ ঘকপল, এইসমন্ত দ্রব্যে ভ্রিফলার 
ক্কাথ, তিলতৈল ও ভীমরাজের' রসের ভাবনা দিয়া, কুলনআীটীর স্তায বির 

প্রস্তুত করিবে, ভ্রিফলানুভিজান জর্প্রস্থতি অন্ুপানের সহিত গ্রহ বেন 
করিলে, যাবত নেত্ররোগের শান্তি হয়। 

০ 



রাত রানার রাযি রানার 2, ০ 
রাহি ূ 

 অপ্তায্ত- লৌহ | ত্িফলা ও ষ্টিমধু__প্রত্যেক দ্রব্য ব্য ১ একভাগ, 
। এবং ও চারিভাগ লোহ,নায়ংকনীলে দ্বত ও মধুর. সহিত সেবন করিলে, তিমির, 

ক্ষত,.. কু, রুর্যন্ধতা, পটল ও কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ, দস্তরোগ, কর্ণরোগ ও 

৷ অন্যান বিবিধ রোগ নিবারিত হয়, এবং ইহাদ্বারা বল-বীর্য্যাদির রি মুখ-স্থগন্ধি 
ও লোচনঃ গণের ন্তায় তেজস্কর হয়| 

পারদভন্ম ও চারিভাগ, সীপাঁভম্ম ও চাঁরিভাঁগ, রসাঞ্জন 

৮ আটভাগ ও কপূর ১ একভাগ; একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে, তিমির, | 
ষ্ঠ পরল, কীচ, শুক্র ও"অর্্ম প্রভৃতি নেত্ররোগের শাস্তি হয় । 

. * নেত্রাশনি-ও মর তা, লৌহ, মাক্ষিক, রসাঞ্গন ও পাঁতনযন্ত্রে 

শোধিত' নবনীতাখ্য গঁদ্ধক,--প্রাতেছক দ্রব্য ১ একৃপল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, 
| একুত চুর্ণ করিবে। াভীযগাউত ও ভৃঙ্গরাজের কাথের ভাবন! দিয়া, 
্ হাহা সহিত নিয়লিখিত চূর্ণ_ঘ্বত, বঙ্গ ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া, এক-| 

মাষ/*পরিমাণে মিশ্রত করিবে। চু্ণজব্য বথা_ পিঞ্ুল, ষ্টিমধু বড়-এলাইচ, 

 পুনর্নৰ, হরিদ্রা, আকনাদি, ভীমরাজ, শী, বচ, নীলপদ্ঘ ও চন্ফুন, এইসমস্ত 
৬ এক্ত্র করিয়া, লৌহখলে লৌহদওদ্বারা মর্দন করিবে । .ইহা৷ উষ্ণজলসহ 
| সেবন করিলে, গ্অতিশীঘ্র সকলপ্রকার নোত্ররোগ বিনষ্ট হয় ।৬ ইহাদ্বারা রাত্র্- 
স্ব ন্বতা, চক্ষে জলপড়া, এবং বাত পিতৃ-কফজাত সকলপ্রকার নেত্ররোগ নিবারিত 

বু রর 

*৮সপ্পাপপাসসপ শ পপাপি্পা পাপ সি 

শা 

ন 

২ টিটি 

সাপ পপীপপাাসপাাপসপাপসী পপি পপি পাল ৮ পি 

নী দ্ৃত।-_ত্বত /3 চাঁরিসের ক্কাথার্থ_ মিন্তিত ত্রিফলা /৮ 
সিডি জ্ল ৬৪ চৌষট্রিসের--শেষ ১৬ যোলসের, গব্যহগ্ধ 43 চারিসের, এবং 
কর্ঠার্থ মিলিত ত্রিফলা /১ একসের। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই দ্কত পান করিলে, 
অচিরকালমধ্যে তিমিররোগ বিনষ্ট হয় । 

মহাত্রিফলাদ্য স্বৃত।-_্বত /৪ চারিসের, কাথার্থ মিলিত ত্রিফলা 
২ ছুইসের, জল ১৬ ষোলসের,শেষ /3 চার্নসের, তৃক্গরাজরসু /3 চারিসের,বাঁসক- 
পাতার রূস অথব! বাসকমূলেরঞকাথ-/3 চারিসের, শতমূলীর রস /3 চারিসের, ' 
ছাগছুদ্ধ /3 চারিসের, গুলঞ্চের রস অথবা কবাথ /ও চারিসের, আমলকীর রস /3 

চারিয়ের, এবং কন্কার্থ পিপুল, চিনি,দ্রাক্ষা ত্রিফল।, নীলোৎপলধীঘিমধুঃ প্ীর-, 
কাক; ওল ও কণ্টকারী,_মিলিত /১ একস ? যথাবিদডি পাঁক.করিয়া 

৮৮ -___ নর ০০ 



চিত | ঙ 
সি নেত্ররোশগ | ৬৭৩ ৩ 
শান আসি রিতা সপন ও ীশেসিটিশিশীসি শী প্পিশীশিশিসি শশী শা্পশীটি  িশিশীশ উিসপীস্পপাপসপীপপাপাশাত। অেপাপপ্পপাপপপপপণ এ তাপ শপ পপ বাপে শা সস 

ভোজনের পূর্বে মধ্যে ও পরে, ॥* অর্ধতোঁলা হইতে ২ দুইতোলা। নি 

[এই দ্ৃত সেবনে, সর্বপ্রকার নে্ররোগ প্রশমিত এবং বল/বর্ণ ও অসি বৃ্ধি হয়। | 

র পটোলাদ্য ঘ্বৃত ।-_-দ্বত /3 চারিসের ; ক্কাখার্থ পটোলপাঁত্র, কট.কী, | 
| 

দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকছাল, ত্রিফলা, ছুরালভা, ক্ষেৎপাপ ড় ও বল্বাডুমুর, 

__প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল; আমলকী /২ ছুইসের.) পাকার্থ জল ৬৪ চৌটি 
সের_ শেষ ১৬ ফোলসের ; এবং কক্কার্থ__চিরাতা, কুড়চীছাল, মুতা, যষ্টিমধু; 

৷ রক্তচন্দন ও পিপুল মিলিত /১ একসের। নিয়নিতরূপে এই ঘ্বৃত পাক করিয়া! 

৷ সেবন করিলে, চক্ষুর শুক্রাদি রোগ নষ্ট হয়, এবং ইহা! নাসা, কর্ণ, অগ্থিবর্ম 
| ত্বগদোষ, মুখরোগ, ব্রণ, কুষ্ঠ, কামলা, বিদর্প ও গগুমালা ঝ্লন্গও পরমোপকারুক 
ৃ শশকাদ্য ঘৃত ।-_কাথার্থ শশকের মাংস /১ একসের, জল /৮ আট 

ৃ সের,_ শেষ /২ দুইসের, ছাগছুপ্ধ /২ ছুইসের, এবং কন্ধার্থ-_যষ্টিমধু ও পুগুরিয়া- 
৷ কাষ্ট- প্রত্যেক ও চারিতোলা । এই ক্কাথ ও কল্কসহ /* অর্ধসের দ্বৃত পাক 
করিয়া, চক্ষে পূরণ করিলে, নানাবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় । 

নৃপবল্লগ্ড তৈল ও 'ঘ্বৃত।--তিলতৈল বা গব্য দ্বত /১ একসের, 
গব্য-ছুগ্ধ /$ চারিসেরু, কন্ধার্থ--জীবক, খষভক, মেদা, মহামেদা, ভ্রাক্ষা, শাল- 

ূ পাঁণী, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্রিষ্ঠা, চিনি, রান্না, নীলোৎ- 
, পল, গোক্ষুর, পুগুরিয়াকান্ঠি, পুনর্নবা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেক ॥০ অদ্ধতোলা | : 
৷ ঘথানিরমে পাক করিয়া, এই ত্বত্তের বা তৈলের নস্ত লইলে, তিমির, পটল, 
| রাত্র্ন্ধতা, কাঁস ওপদিবান্ধ্য প্রভৃতি নেত্ররোগ, নীলিকা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি ুস্বরোগ, | 
শ্বাস, কাস ও বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়গ 
ৰ কৃষ্ণাদ্যতৈল 1 _তিলতৈল /১ একসের, ছাঁগছপ্ধ / চারিসের, এবং 
|. কন্ধার্থ-_পিপুল, বিড়ঙ্গ, ব্টিমধুঃ সৈপ্ধব-লবণ ও শুঠ-_প্রত্যেক দ্রব্য ১৬ ষোল, 

তোলা) বথানিয়মে ইহাদের সহিত তৈল পাক করিষ্া তাহার নম্ত লইলে, |: 
তিমির, শুক্র, শিরঃশূল, £সক্ষিশূল ও চক্ষুপাক প্রত্ৃতি রোগের উপশম হয়।, ] 

ভূঙ্গরাজতৈল | _তিলতৈল 9. চাঁরিপল. ( ৩২ বত্রিশতোল ), ভূঙ্গ- 1 

রাজের বস /3 চারিসের এবং কন্ধার্থ-_যষ্টিমধূ৯, একপল, ইহাদের সহিত . যথা- ৰা 
; বিধি তৈল পষ্জ) করিয়া,.একমাসকাল ইহাঁ নন গ্রহণ করিলে, তা 
| হয়। হা চি পলিতনাশক। 

টির সির রিনি হর 2 রেল রে 
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রী ৬৭৪ কবিরাজি-শিক্ষা। রঃ 

_. গোময়তৈল।__গোময়ের কাথসহ যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া নন্ত 
| গ্রহণ করিলে, তিমিররোগ বিৰবট হয়। 

অভিজ্জিত-টতৈল |-_তিলতৈল /১ একসের, এবং আমলকীর রন /3 
চারিসের, ও ককের জন্ত যষ্টিমধু ১ একপল বা ৮ আটতোলা। বথানিয়মে পাক 
করিবে। এই তৈল ব্যবহারে তিমিররোগ বিনষ্ট হইয়া, দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয়। 

সাল আহ 

শিরোরোগ | 

রূসচক্দ্রিক! বা . সিদ্িবীজ, িজকী কণ্টকাঁরীর বীজ, হিজল, 

বীজ, বৃদ্ধদারকের বীজ, এবং তুল্যাংশ পারদ ও গন্ধক একত্রিত করিয়া, আদার 
রসসহ মর্দন করিবে । পরে মটরের মত বটা প্রস্তুত করিয়া, উষ্ণজল অন্থপানসহ 

প্রাতঃকালে সেবন করাইবে। ইহাদ্বারা চিরকাঁলজাত সকলপ্রকার রোগ, সন্নি- 
পাত, আমবাত, শিরোরোগ, মন্তাস্তস্ত, গলগ্রহ, গ্রহণীরোগ, শ্লীপদ*€ গোদ), অস্ত্র 
বৃদ্ধি, তগন্দর, কামলা ও পীনস প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। 

মহালন্ষবীবিলাস ।-_-লৌহ ও অন্রতম্ম, বিষ, মুতা, ব্রিফলা, ব্রিকটু, 
ধুতুরাবীজ, 'বৃদ্ধদারক-বীজ, সিদ্ধিবীজ, স্বপ্পপত্র-গোক্ষুর, বৃহৎপত্র-গোক্ষুর ও 
পিপুলমূল, এইসকল দ্রব্যে ধুতুরার রসের ভাবনা দিয়া, ২ ছুইরতি প্রমাণ বটিকা 
করিবে । এই গুঁষধধ শিরোরোগনাশক | 

শিরঃশুলা্রিবজ্ঞ-রস পারদ, গদ্ধক, লৌহ ও তেউড়ী,__ প্রত্যেক 

দ্রব্য ১৯ একপল, গুগ গুলু ও চারিপল, ত্রিফলা-চুর্ণ ২ ছুইপল, এবং কুড়, বষ্টিমধু, 
পিপুল, শুঁঠ, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমুল,--প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা পরিমাণে 

লইয়া, তাহাতে দশমূলের ক্কাথের ভাবনা! দরিয়া, পরিশেষে দ্বতের সহিত মর্দন 
পূর্বক ১ একমাষা-প্রমীণ বটিকা' করিবে । ছাঁগছুপ্ধ, জল, অথবা মধু অন্থপানের 

সহিত ইহা সেবন করিলে, সব্বপ্রকার শিরোরোগ নিবারিত হয় । 

অর্ধনাড়ী-নাটকেশ্বর ।-_-কড়িভস্ম ৫ পাঁচভাগ, সৌঁহাগার খই ৫ পাঁচ 
ভাগ, মরিচ ৯ নয়ভাগ ও মিঠাবিষ ৩ তিনভাগ, একত্র তার সহিত মর্দন 
করিয়া, তাহার নম্ত লইলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়। 

4 
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মিলিগললস গেলি 
শিরোরোগ । ৬৭৫ ণ্ 

চ্দরকান্ত-রস | রসসিন্র, অন্রভক্ষ; লৌহ, তাত্র ও গন্ধক,-- প্রত্যেক 
্রব্য সমভাগে একত্র সীজের আঠার সহিত লৌহপ্ীত্রে একদিন মর্দন করিয়া, 
১ একমাষা পরিমাণে বটিক। করিবে । মধুর সহিত ইহ! সেবন করিলে, দি 
প্রভৃতি শিরোরোগ নিবারিত হয়। 

ময়ূরাছ্ি ঘৃত ।-_ত্বত ১৬ যোলসের, ক্কাথার্থ_একটা ময়ূরের মাংস, 
অথবা মযুরমাঁংস ৩৯ উনচল্লিশপল, দশমূল (প্রত্যেক ৩ তিনপল ), এবং বেড়েল! 

রাঙ্গা ও যষ্টিমধু-_ প্রত্যেক দ্রব্য ৩ তিনপল, একত্র ৬3 চৌধষট্টসের জলসহ পাঁক 
করিয়া, ১৬ যোলসের অবশিষ্ট রাখিবে । এই ক্কাথ, এরং /3 .চারিসের হুগ্ধ ও 
কন্কার্থ_পুগুরিয়াকান্ঠ, জীবক, খষভক, মেদ, মহাঁমেদা, কাকোলী, 'ক্ষীর- 

কাকোলী, জীবস্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী,- প্রত্যেক দ্রব্য'২ ছুইতোলা, 
যথাবিধি পাক করিষ্বা, অদ্ধতোল! মাত্রায় ইহা সেবন করিলে, শিরোরোগ প্রভৃতি 
উর্ধজক্রগত রোগসমূহ এবং অর্দিত বাতব্যাধি প্রশমিত হয় | 

যষ্ট্যাগ্ ঘ্ত _বস্টিমধু, বেড়েলা, রান্না ও দশমূল, ইহাদের কাথসহ 

এবং কাকোঁল্যার্দিগণের ক্কসহ ঘ্বৃত পাক করিয়া সেবন করিলে, উর্ধজদ্রগত 

রোগ নিবারিত হয়। 

কাকোল্যাদিগণ যথা-_কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, খষভক, মুগানী, 

মাষাণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কীকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন, পন্মকাষ্ঠ, পুগুরিয়া- 
কাষ্ঠ, খদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবস্তী ও যষ্টিমধু। 

ষড়বিন্দুতৈল।-_তিলতৈল /3 চারিসের, ছাগছুদ্ধ /3 চারিসের, 
ভীমরাজের রস ১৬ যোলসের ; কন্ার্থ-_-এরওুমুল, তগরপাছুকা, শুল্ফা, জীবস্তী, 

রাক্মা, সৈন্ধব, দারুচিনি, বিডৃঙ্গ, য্টিমধু ও শঠ, সমুদীয়ে /১ একসের, যথানিয়মে 
পাক করিয়া, তাহার নম্ত লইলে, শিরোরোগের শাস্তি, শিথিল কেশ ও .দস্তাদির 
দৃঢ়তা, এবং দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

দ্বিতীয় ষড়বিন্দুতৈল ।-_দর্ষপতৈল ?3 চারিসের, কাথার্থ-_দশমূল 

১২০ সাড়েবারসের, জল ৬3 চৌষটিসের, শেষ ১৬ যোলসের, নিসিন্দা পত্রের 

রস ১৬ যোলসের এবং কন্তার্থ দশমূল মিলিত /১ একসের। এই তৈল- 
দ্বারা শিরোরোগ* সন্নিপাতজ রোগসমূহ এবং কফজাত সকলপ্রকার রোগ 

বিনষ্ট হয়। 
কি 

| 



এ 
টি ৬৭৬ কবিরাজি-শিক্ষ!। ূ ক 

কীন্পি তাস ০ শি স্পা শিট -্পেশ সি পো শীত শশী 

5 
মধ্যমদশমূল-তৈল 1 সর্ষপতৈল . /3 চারিসের, _কাঁধার্থ-__দশমূল, ৰ 

করঞ্রবীজ, নিসিন্দাপত্র, জয়স্করীপতর.ও ধুতুরাপত্র প্রত্যেক ৬ ছয়পল (3৮ আট- 
৷ চল্লিশতোলা*), জল ৬৪ চোষট্িসের, শেষ ১৬ ষোলসের ; এবং কন্ধার্থ-_পুরব্বোক্ত 

কাথ্য দ্রব্য সমস্ত প্রত্যেক ৬ ছয়তোল। পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, বথাবিধানে তৈল 

পাক করিবে । ইহাদ্বারা বাতশ্নেক্সজীত শিরোরোগ বিনষ্ট হয়) এবং সর্ধপ্রকার 

কাস, শোথ, জীর্ণজর, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ, মন্তাস্তস্ত, ্লীপদ্দ ও অন্তরবৃদ্ধি প্রভৃতি 

ূ রোগের শাস্তি হয়। 

মহাদশমূল-তৈল।__সর্ষপতৈল ১৬ যোলসের, ক্কাথার্থ_দশমূল ১২৫৭ 
| সাড়েবারসের, জল ৬3 চৌষটিসের,_শেষ ১৬ ষোলসের ; গোৌড়ানেবুর রস ১৬ 

'যোলসের, আদার রস ১৬ যোলসের, ধুতুরার রস ১৬ যোলসের ; এবং কন্ধার্থ_. 
ৃ .পিপুল ৩ তিনপল, গুলঞ্চ, দারুহরিভ্রা, শুল্ফা, পুনর্নবা, সজিনার ছাল, কট.কী, | 
(৮৬ কুষ্ণজীরা, শ্বেত-সর্ষপ, বচ, শু'ঠ, চিতামূল, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, 

রাঙ্গা, হুড়ছুড়ে, কট ফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গিরিমাটা, পিপুলমূল, শুফমূলা, ষমানী, 

" জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিদ্ধড়কমূল,__প্রত্যেক দ্রব্য ১ এঞ্কপল। চি 
৷ ষথাঁবিধি পাঁক করিয়া, মন্তকে মর্দন করিলে, কফজনিত শিরোরোগ এবং অঙ্গে ূ 

মল করল কজন তল ও শোখ কত ৃ 

|  ব্বৃহৎ দ্শমুল 
র ধুতুরাপত্র, পুনর্নবা ও নিসিন্দাপত্র, প্রত্যেক দ্রব্য ১২০ সাড়েবারসের, পৃথক্। ূ 

ৃ্ পৃথক ৬৪ চৌষট্রিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, ১৬ যোঁলসের করিয়া অবশিষ্ট রাখিবে। : 
ূ তৎপরে সেই ক্কাথ এবং কন্ধার্থ_ -বাসকমুলের ছাল, বচ, দেবদারু, শঠী, রাঙ্না, | 

| ফাষ্টমধু, মরিচ, পিপুল, শুঠ, * কৃষ্ণজীরা, করগবীজ, সজিনাছাল, কুড়, ততুল- 
ছাল, বনশিম ও চিতামূল__প্রত্যেক দ্রব্য ৮ আটতোলা পরিমাণে লইয়া, যথা-; 
'বিধি পাক করিবে । এই তৈল মস্তকে ব্যবহার কৰিলে, শিরঃশুল, কর্ণশূল ও | 
৷ নেত্রশূল নিবারিত হয় | ূ 

অঁপামার্গ-তৈল ।-_ অপামার্গ-বীজ, কহ হরিদ্রা, হাঞ্চিয়াঁপত্র, হিং । 

ও বিড়ঙ্গ”_মিলিত /১ একসের' এবং ১৬ ষোলসের গোমৃত্রসহ যথাবিধি 
।/9 চারিসের তিলটতৈল পাক করিয়া, তাহার নন্ত লইলৈ শিরঃস্থ ক্রিমি 
বিনষ্ট হয় । 

সস পাপ পপ 

শেপ পাপী? পপ পপ পসপর জী 



স্পট াশিপপশ শীীীপিগ স্পেস শিপ -- পিপিপি পপ পাপিপাশা এটি তি তি শপ সপ শি পিপি শপ পপ পপি 

ধুস্তর তৈল | ধুড্রার ক্কাথ ১৬ যোলসের এবং কনক /১ একসেরের 
সহিত /9 চারিসের সর্ষপ-তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার “করিলে, সঙ্গি- 

| পাতিক জর, শ্লেম্া, শোথ, শিরোরোগ, দাহ, কর্ণরোগ এবং অস্থিসপ্ধির বেদন। 

প্রভৃতি নিবাবিত হুয়। 

কনক তৈল ।- _সর্ষপতৈল /3 চারিসের, ক্কাথার্থ কনকধুতুরা, আকন্দ- 

মূল, বেড়েলা, দৃর্বা, বাসকছাল, জয়ন্তী, নিসিন্দীপত্র, ডহরকরগ্-বীজ, বামুন- 
হাটা, আকোড়-ছাল, পুর্ন বা, কুলের পাতা, সিদ্ধিপত্র, বিস্বমূল, বৃহতী, চিতামূল, 
সীজমূল, গণিয়ারী-মূল, এরগুমূল, তেউড়ী, ভাটা, রামবেগুন ও সোন্দাল-পত্র, 
--প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইপল ( ১৬ ষোলতোলা ), পাঁকার্থ জল ৬9 চৌষট্টসের,_ 

শেষ ১৬ ষোলসের ; এবং কক্ার্থ পূর্বোক্ত ক্বাথ্যব্রব্য সমস্ত মিলিত /১ একসের, 

_-যথাবিধি এই তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল, রক্জ- 

জনিত ও মাংসজ শ্লীপদ, আমবাত, জৎশৃল, বৃদ্ধিরোগ, গলগ্ড, শোঁথ, বাধির্্য, 
এবং উদর ও কাসরোগ বিনষ্ট হুয় । 

মহাকনক-তৈল ।- _সর্ষপ-তৈল /3 চারিসের, কনক-ধুতৃরার রস /3 

চারিসের, পুনন বার রস 43 চারিসের, নিসিন্দীর রস 49 চারিসের, দশমুলের 
কাথ /9 চারিসের, পালিধার রস 3 চারিসের, বরুণ-ছালের রস 43 চারিসের 

এবং কল্কার্থ--শু'ঠ, মরিচ, সৈদ্ধব-লবণ, পুনর্ন বা, কাক্ড়াশুঙ্গী, বহুবারের ছাল, 
পিপুল ও গজপিপুল, প্রত্যেক দ্রব্য ও চীরিতোলা পরিমাণে লইয়া, যথাবিধি পাক 

করিবে । এই উৈল ব্যবহার করিলে, বাতশ্নেম্জনিত সকল প্রকার আমবাত, 
ভগন্দর, ত্রিদোষজাত রোগসমূহ এবং শোঁথ আশু নিবারিত হয় । 

রুদ্রতৈল ।-__জয়পাল, ঘল্ঘসিয়া, ধুতুরা, সিনা, হড়ছড়ে ও আকন্দ, 
প্রত্যেকের পাতার রস ১৬ ষোলসের, গৌড়ামেবুর রদ ১৬ ষোঁলসের, আদার 
রস ১৬ যোলসের, এবং কন্ার্থ__হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্রিষ্ঠা, কুফল, কৃষ্তজীরা 

ত্রিকটু, পিপুলমূল, অনস্তমূল, শ্তামালতা, বিড়ঙ্গ, রাঙ্গা, দেবদারু, বেড়েলনু, নিম- 
ছাল, মুতা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া, কুড়,লিয়া, সীজমূল, মৃব্বামূল, আপাঁংবীজ, শুষ্ক 
মূলা, জয়পাল্পত্র, ঘঙ্ঘসিয়া পত্র, ধুতুরাপত্র, সজিনাপত্র, সিদ্ধিপত্র, হুড়হুড়েপত্র ও 

আকন্দপত্র, সমুদায়ে মিলিত /3 চারিসের | এই তৈল স্থদৃঢ়-মৃৎ্পাত্রে তীব্র অগ্নি- 

জালে পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে, শিরোরোগ, মুখরোগ, নাসারোগ, নেত্র- 
টির ারারারারাকার | ৭ শরবত ত ও সলনি ৯ জনক । 

০ পিপিপি পিপিপি নাজ 



তি ৬৭৮ কবিরাজি-িক্ষা। ঠ 
সপেস্পিপী পান শপে পপসশীশিশাশী ২৩ ০ পপ আপা ০ সপ পপ 

রোগ, কফআব, শোণিতজ্রাব, সন্নিপাত, ল্লীপদ ও গলগণ্ড রোগ গ বিনষ্ট হয়। 

কিঞ্চিৎ গরমন্দ্ধের সহিত ॥* অর্ধতোলা, মাত্রায় এই তৈল পান করিলে, কাস- 
রোগের উপশম হয়। 

গুপ্তাতৈল ।___বিশুদ্ব-তিলতৈল /১ একসের, ফাঁজি /১ একসের, 

ভীমরাজের রস /১ একসের, কন্কার্থ-_শিলাপিষ্ট কুঁচফল ১৬ যোলতোলা, একত্র 
পাক করিবে। তৈলপাক শেষ হইলে, একদিন রাখিয়া! দিয়া, পরে তাহা 
ব্যবহার করিবে। ইহাদ্বারা আধ-কপালে প্রভৃতি দারুণ শিরোরোগসমূহ 
বিনষ্ট হয়। 

তণ্তরাজ তৈল ।-__সর্ষপ-তৈল /3 চারিসের, ক্াখার্থ--ধুতুরা, ডহর- 
করঞ্জ, ঝাঁটা, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরীষ, হিজল, সজিনাছাল ও মিলিত দশমূল__ 
প্রত্যেক /২ ছুইসের, জল ৬ চৌষট্টিসের, শেষ ১৬ ষোলসের, গোমূত্র ১৬ ষোল- 

সের; এবং কন্কার্থ-_ , ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণচজীরা, শুঠ, কট্ফল, বরুণছাল, 

মুতা, হিজল, বেলতু'ঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাঁকৃড়াশূঙ্গী, রক্তচন্দন, 
সজিনাছাল, যমানী ও বইচি-মূল, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা৷ পরিমাণে লইয়া, 
মৃদ্-অগ্নিতে ধীরে ধীরে যথাবিধি পাক করিবে । এই তৈল ব্যবহার করিলে, ৷ 
ঘোর সন্িপাত, দারুণ শিরোরোগ, শিরঃশুল, নেত্ররোগ, কর্ণশূল, জর, ঘোরতর ! 

"| দহ, ধর্ম, কামলা, পাঁওু, হলীমক ও পীনস প্রভৃতি রোগ সগ্ভই বিনষ্ট হয়। ৰ 
ব্হৎ কিন্কিণীতৈল ।___সর্ধপ-তৈল /$ চারিসের, ক্কাথার্থ হুড় ছুড়ে | 

/২ ছুইসের, জল ষোলসের-_শেষ /৪9 চারিসের; কাঁটা /২ ছুইসের, জল ১৬ 

যোলসের,_শেষ 43 চারিসের ; কালধুতুরা /২ ছুইসের, জল ১৬ যোলসের-_ 
শেষ /9 চারিসের ; নিসিন্দা /২ ছুইসের, জল ১৬ যোলসের- শেষ /3 চারিসের ; 

এবং কককার্থ_যষ্টিমধু, পিপুল, খুতা, গন্ধক, কুড়, ছুরালভা, কীকৃড়াশূঙ্গী, হুড় 
হুড়েবীজ, ধুত্রাবীজ, রান্না, মৌরী, ঝাঁটামূল, ঈশলাঙ্গলা-মূল, বিষমাধুক (বিগম), 
মঞ্রিষ্ঠা ও সজিনাছাঁল,__প্রত্যেক ভ্ত্রব্য ও চারিতোলা ; যথাবিধি .পাঁক করিয়া, 

এই তৈল ব্যবহার করিলে, পৃতিকর্ণ, কর্ণকণ্ড, কর্ণআাব, কর্ণনাদ, কর্ণশোথ, বাধির্ঘ্য, 

শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মন্ান্তস্ত এবং গলগ্রহ প্রভৃতি রোগ্ষদমূহ আশু বিনষ্ট হয়। 
কুমারীতৈল।-_তিলতৈল /3 চারিসের, স্বতকুমারীর স্বরন /ও চারি- | 

এপি রস /9 চারিসের, ভূঙ্গরাজের স্বরস 4৮ আটসের, হুগ্ধ ১৬ যোল- 



ঠা শিরোরোগ । 

সের) এবং ক্ার্থ__ষটিমধ, বালা, , মিঠা, নাগরমুতা, নখী, কপূর, দারুচিনি ৫ 
বঙ্গ, এলাইচ, জীবস্তী, পন্মকাষ্ঠি, কুড়, তৃঙ্রাজ, বাসক, তালীশপত্র, ধুনা, তেজ- 
পত্র, বিড়ঙ্গ, শুল্ফা, অশ্বগন্ধা, এরওমূল, অশোক, নারিকেল ও ধুনা, প্রত্যেক 
দ্রব্য ২ ছুইতোলা ; যথাবিধাঁনে পাঁক করিয়া ও ছাকিয়া, পরিষ্কত ও ধূপিত মৃত 
পাত্রে স্থাপন পূর্বক তিনরাত্রি মাটার নীচে পুতিয়া রাখিবে। এই তৈল নস্য- 

রূপে ব্যবহার করিলে, উর্ধজক্রগত বহুবিধ শিরোরোগ, তালু, নাসা ও নেত্রগত 
রোগ এবং শোষ, মৃচ্ছণ ও হলীমক প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় । 

শতাহ্বাগ্ভ-তৈল ।-__শুল্ফা, এরগু-মূল, বচ, তগরপাঁদুক! ও কণ্টকারী- 
ফল, এই সমুদাঁয় দ্রব্যের কঙ্কসহ যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া, টা 
হয়। এই নস্য বাতিক, শ্লৈশ্মিক, তিমির ও উর্ধগরোগের কিনাশক | 

জীবকাগ্য-তৈল | _জীবক, খষভক, দ্রাক্ষা, শর্করা, যষ্টিমধু, বেড়েলা 

ও নীলোৎপল, ইহাদের কন্ক ও চতুগ্তণ ছুপ্ধের সহিত বথাবিধানে তৈল রা 
করিয়া, নস্যার্থে ব্যবহার করিবে, ইহাদ্ারা বায়ু, পিত্ত ও শিরোরোগ নষ্ট হয়। 

রৃহৎ জীবকাদ্ি-তৈল ।-_-তিলতৈল /3 চারিসের, জাঙ্গল-মাংস 
/৬|০ সওয়া ছয়সের, ক্কাঁথার্থ জল ২৫ পঁচিশসের-_শেষ /৩।০ সওয়া ছয়সের ) 
এবং কন্কার্থ__জীবক, খষভক, দ্রাক্ষা, মৌলফুল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নীলোৎপল, 
রক্তচন্দন, ভূমিকুম্মাওড ও চিনি,_মিলিত /১ একসের | এইসকল দ্রব্যের সহিত 
যথাবিধি তৈল পাক করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে, শিরোরোগ ও বাঁত-পিত্ত- 
জনিত পীড়াসমূহ নিবারিত হয় । 

প্রপৌগ্রীকাগ্য-তৈল ।-__পুগুরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিষধু পিপুল, রক্তচন্দন 
ও নীলোৎপল, ইহাদের কন্ক এবং আমলকীর রসসহ যথাবিধানে তৈল পাক 

করিবে। এই তৈল নস্যক্রিয়ায় ব1 অভ্যক্ষক্তি়ায় ব্যবহার করিলে, সকলপ্রকার ূ 
উর্ধগ রোগ বিনষ্ট এবং পলিতাদি নিবারিত হয় । 

০০৬০০ 
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রি ৬৮৭ কবিরাক্জি-শিক্ষা। চ 
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স্ত্রীরোগ ।, 

দার্বব্যাদি ক্কাথ চীন রসাঞ্জন, রসোদ, বাসকমূলের ছাল, 

মুতা,চিরাতা, বেলগু'ঠ ও ভেলার মুটা, এবং মতাস্তরে হেলাফুলের কন্দ বা শালুক, | 
ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পাঁন করিলে, সর্ববিধ প্রদররোগ এবং তজ্জনিত 
যন্ত্রণা প্রশমিত হয় । 

ূ উৎপলাদি কল্ক | _রক্তোৎপলের মূল, লাঁলকাপাসের মুল, করবী- 

রের মূল, লাল-জবার মূল, বকুলমূল, গন্গমাত্রা, জীরা ও রক্তচন্দন সমুদা় দ্রব্য 
সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥০ অদ্ধতোল' মাত্রায় আতপচাউল ধোয়া জলের 

সহিত সেবন করিলে, রক্তমূত্র, যৌনিশৃল, কটাশূল ও কুক্ষিশূল নিবারিত ভয়। 

চন্দনাদি-চুর্ণ।-_রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, 
নাগেশ্বর, বেলশু”ঠ, ভদ্রমুস্তক, চিনি, বালা, আকনাদী, ইন্ত্রষব, কুড়চীছাল, 

। শুঠ, আতইচ, ধাইফুল, রসাগ্জন, আমকেশী, জামের আঁটি, মোচরস, নীলোৎপল, 
বরাহক্রাত্তা, ছোট-এলাইচ ও দাঁড়িমফলের ছাল, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ 

চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ॥* অর্ধতোলা মাত্রায়, কিঞ্চিৎ মধু ও আতপচাঁউল- 
ধোয়া,জলের সহিত সেবন করিলে, সর্বপ্রকার প্রদর, রক্তাতিসার, রক্তার্শঃ ও 

রক্তপিন্ত প্রশমিত হয়|. 

পুষ্যানুগ-চুর্ণ ।-_আকনাদী, জামের জীটির শশাস, আমের আীটির 
শাঁস, পাথরকুচা, রসাঞ্জন, অন্বষ্ঠশ্রী (অভাবে আকনাদী), মোচরস, বরাতক্রাস্ত, 

পল্মকেশর, কুস্কুম, আতিইচ, সুতা, বেলশুঠ, লোধ, গিরিমাটা, ব্রিফলা, মরিচ, 
ূ শ্ঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শোণাছাল, ইন্দ্রষব, অনস্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জঞুন- 
ৃ ছাল, এই সমুদায় দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, %* ছুই আনা 
হইতে ।০ চারি আনা পর্যন্ত মাত্রায়, মধু ও আতপচাউল-ধোঁয়া জলের সহিত 
সেবন করিলে, প্রদর, যোনিদোষ, 'অতিসার ও অর্শোরোগ প্রশমিত হয়। 

্রসথাস্তরে রই ্ধধোক্ত ব্রিফলার পরিবর্তে কটফল প্রয়োগের উপদেশ দেখা যাঁয়। 

১ 

পুষ্যানক্ষত্রে এই ওঁষধ প্রস্তত ও প্রয়োগ করা উচিত। 

ও পুক্করলেহ।-__রদাঞ্জন, বংশলোচন, কাকৃড়াশৃঙ্গী, চিতা, যষ্টিমধু$ ধনে, 

টি খদির, জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, বেড়েলা, দত্তীমূল ও ত্রিকটু, এই 

4 



0) ___-- লিলি লিশিশ প্ 

রি স্ত্রীরোগ । ৬৮১ তি 

সমন্ত দ্রব্যের প্রত্যেক ও ॥ চারিতোলা, উতর মধু ৩২ বন্রিশতোলা এবং অয়িত্রী, 
লবঙ্গ, ককোল, দ্রীক্ষা, দারুচান, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর' ও খেজুর, 

প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোল। পরিমাণে একত্র মর্দন করিয়া, ঙ্লিগ্বভা্ডে রাৰিবে। ূ 

এই অবলেহ কাস্তিজনক এবং সকল রোগের নিবারণকারক। দেশকালানুসারে : 
ইহার অনুপান ব্যবস্থা করিবে । ইহাদ্বারা সর্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত প্রদর, ঘন্দজ | 

ও চিরকালজ রক্তুপিত্ত, কাস, শ্বাস, অগ্নপিন্ত ও ক্ষয় প্রল্ততি বিবিধ রোগ উপ- ! 
। শমিত হয়। ইহা বল, বর্ণ ও অগ্রিবদ্ধক। এই পুষ্করলেহ সকল অবস্তাতেই : 
ূ প্রয়োগ করা যায়। ৰ 

মধুকাদ্যলেহ ।__চিনি ৫২ বাহান্নতৌল। ও শতমুলীর রস /২ ভুইসের, । 

। একত্র পাক করিয়া ঘন হইলে, তাহাতে যষ্টিমধু; রক্তচন্দন,* লাক্ষা, রক্কোৎপলের ৰ 
মূল, রসাঞ্জন, কুশমূল, বেণার মূল, বেড়েলার মুল, বাঁসক-মুল, কুল-আটির শস, ' । 

মুতা, বেলশু ঠ, মৌচরস, দারুহরিদ্রা, ধাইফুল, অশোকছাল, দ্রাক্ষা, জবাফুলের ূ 
ঝুড়ি, কচি আমপাতা, কচি জামপাতা, কোমল পদ্মপত্র, শতমূলী, ভূমি-কুস্মাণ্ড, | 
| নৌপা লৌহ ও অভ্র,-গ্রত্যেকের চু ২ দ্রইতোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে! 
| নাড়িবে এবং শীতল হইলে, ইহার সহিত ১ একপল (৮ আটতোলা ) মধু মিশ্রিত 
1 করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে, সকলপ্রকার প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, : 

বস্তিশূল, রক্তাতিসার, রক্তাশঃ পুরাতন রক্তপিত্ত, নানাপ্রকার মূত্ররোগ এবং । 
দাহ, মোহ, বমি, ভ্রম প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ূ 

প্রদরারি-লৌহ | _কুড়চী-ছাল ১২ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ৬3 ূ 

৷ চৌষটিসের-_শেষ /৮ আটসের, এই ক্াথ ছাকিয়া পুনব্ধার তাহা পাক করিবে। 
৷ ঘনীতৃত হইলে, তাহার সহিত বরাহক্রাস্তা, মোচরস, আকনাদী, বেলশু'ঠ, মুতা, 
ধাইফুল, আতইচ, অন্রভম্ম, ও লৌহভন্স, প্রত্যেকের ১ একপল চূর্ণ মিশ্রিত 
করিবে । কুশমূল বাঁটিয়া জলে গুলিয়া, সেই অন্ুপাঁনসহ ।* চারি আন৷ মাত্রায় 
ইহা৷ সেবন করিলে, প্রদর) কটাশূল ও কুক্ষিশূল প্রভৃতি বিটি ৪ ইহা! 
পুষ্টিকর ও বলবদ্ধক। 

লক্ষণালৌহ | লক্ষণামূল ১২৪০ সাড়েবার সের, পাকার্থ. জল ৬৪ 

চৌষটিসের-_-শেষ ১৬ যৌলসের। এই ক্কাথ ছথাকিয় লইয়া, পুনর্বার তাহা 
পাক করিবে; এবং পাঁকে ঘন হইলে, তাহাতে অশোকমুলের' ছাল, কুশমূল, 

১১. _ _ _ _ _ ______ 



১৭: 
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যষ্িমধু, মৌলফুল,. বেড়েলা, আকনাদী ও বেলশ্ঠ, প্রত্যেক জরব্য ১ একপল 
( আটতোল! ) ও লৌহ ৭ সাতপল প্রক্ষেপ দিয় পাঁক শেষ করিবে। ইহা ছুই 
আন! ব! চারি আনা মাত্রায়, উষ্ণছুপ্ধ বা জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্ববিধ 
স্ত্রীরোগ বিনই হয় । 

চক্জ্রাংশু-রস।__-পারদ, গন্ধক, অত্র, লৌহ ও. বঙ্গ সমানভাগে লইয়া, 
একত্র দ্বৃতকুমারীর রসসহ মর্দন পূর্বক ২ ছুইরতিপ্রমাণ বটিক করিবে । জীরার 
কাথ অনুপানসহ এই ওষধ সেবন করিলে, সর্বপ্রকার জরায়ুদোষ, যোনিশৃল, 
যোনিকণ্ু, ম্মরোন্মাদ ও যোনিবিক্ষেপ প্রভৃতি ব্যাধি নিবারিত হয় । 

গর্ভবিনোদ-রস ।__ত্রিকটু ৬ ছয়তোলা, হিস্ুল ৮ আটতোলা, জয়িত্রী 
৬ ছয়তোলা', লবঙ্গ ৬ ছয়তোলা! ও স্বর্ণমাক্ষিক ও চারিতোলা, এইসমুদায় দ্রব্য 

জলসহ মর্দন করিয়া, ছোলার মত বটিক! প্রস্তত করিবে । ইহা সেবনে গভিণী- 

দিগের সকল রোগ বিনষ্ হয়। 

প্রদরাস্তক-রস ।--পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রৌপা, খর্পর ও কড়িভন্ম,_ 

প্রত্যেক দ্রব্য /* অদ্ধতোলা এবং লৌহ ৩ তিনতোল! ; একত্র ঘ্বতকুমারীর রসের 

সহিত একদিন মর্দন করিয়া, ১ একরতি মাত্রায় বটিকা করিবে। উপযুক্ত 

অন্থপানের সহিত ইহা সেবন করিলে, সব্বপ্রকার প্রদররোগ প্রশমিত হয় । 

সর্ববাঙ্গহ্ন্দর |__ইষ্টকের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট শোধিত ও জারিত অত্র ১ 
একপল ; সোহাগার খই ২ ছুইতোলা ; দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্র, কর্পূর, 
বেণামূল, জয়িত্রী, বালা, মুতা, "নাগেশ্বর, লবঙ্গ, কুড় ও ত্রিফলা, প্রত্যেক দ্রব্য 
|* চারি আনা পরিমাণে লইয়া, জলসহ মর্দন পুর্ববক (২ ছুইরতি পরিমাণে ) 
বটিক! প্রস্তত করিবে । এই বটা ছায়ায় শু করিয়া সেবন করিলে, অঙ্গমর্দী ও 

বেদনাযুক্ত সকলপ্রকার প্রদর, অশীতিপ্রকার বাতজ রোগ, দারুণ অগ্রিমান্দ্য, 

জরসংযুক্ত গ্রহণী, রক্তপিত্, অরোচক, সর্বপ্রকার কাস, প্রতিষ্ঠায়, শ্বাস ও 

হৃত্রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। 

শিলাঁজতু-বটিক। ॥ _রক্তোৎপল-পত্রের রসে ও কুড়টী-ছালের রসে 

১ একতোলা পারদ ও ১ একতোল! গন্ধ, একত্র ২ ছুইদিন মর্দন করিয়া,তাহার 
সহিত শিলাঁজতু ৮ আটপল, চিনি ৮ আটপল এবং বংশলোচন, পিপুল, আম- | 
লকী, কীকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারীর ফল ও মূল, দারুচিনি, তেজপত্র ও বড়-এলাইচ, 
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_ প্রত্যেক ব্ব্য ১ একপল এবং মধু ১ একপল মিশ্রিত করিয়া মর্দন করিবে। | 

মাত্রা ।০ চারি আনা । অঙ্থুপান--দাড়িমের রস এবং স্বাসিত জল। ইহা 

সেবন করিলে, পাও, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ভগন্দর ও প্রদর প্রভৃতি বিবিধ রোগের ৰ 

উপশম হয় । 

রত্বৃপ্রভা বটিক! ।-__জারিত স্বর্ণ, মুক্তা, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, পিত্তল, স্বর্ণ 
মাক্ষিক, রৌপ্য, হ্বীরক, লৌহ, হরিতাল ও খর্পর, _প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ 
র করিয়া, তাহাতে কদলীমূল, কাকমাঁচী, বাসকছাল, সুদীফুল ও জয়ন্তীর রসের | 

( এবং কর্পুরের জলের ভাবনা দিবে, তৎপরে এক দিবারাত্র অনবরত মর্দন পুর্ববক 
১ একরতিপ্রমাণ বটিকা করিবে । ইহ! বেড়েলার কাঁথ, উষ্ণতপ্ধ, অথবা কেগুরি- 

যার রসের সহিত প্রতিদিন প্রাতঃকাঁলে সেবন করিলে, সর্বপ্রকার সীরোগ নষ্ট 

হয়। এই বটিকা বলবর্ধিনী, বৃষ্যকারিণী এবং রসায়নী। 
অশোক-স্ৃত ।-_গব্যদ্বত ./$ চারিসের, কাথার্২_অশোকমূলের ছাল 

/২ ছুইসের, জল ১৬ ষোঁলসের,_ শেষ /$ চারিসের ; জীর! /২ ছুইসের, জল 

১৬ যোৌলসের-_শেষ /3 চারিসের। আতপ-চাউল-ধোয়া জল 4৪ চারিসের, 

ছাগছুপ্ধ ও চারিসের, কেশুরিয়ার রস /3 চারিসের। কক্কার্-_জীবক, খমতক, 
মেদা, মহামেদা, কাঁকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবস্তী, যষ্টিমধু, 
পিয়াল-সার অথব! পিয়ালবীজ, ফল্সাফল, রসাঞ্জন ( রসোদ ), যষ্টিমধু, অশোক- 
মূল, দ্রীক্ষা, শতমূলী ও কাটান”টের মূল,_প্রত্যেক দ্রব্য ও চাঁরিতোল। ) 

যথাবিধি পাক করিয়া, শীতল হুইলে তাহাঁর সহিত /১ একসের চিনি মিশ্রিত 

করিবে। ইহাদ্বারা প্রদর ও তঙ্জনিত বিবিধ উপপ্রব নিবারিত হয়; ইহা৷ পুষ্টি- 
| কর এবং বল-বর্ণবদ্ধক | 

সিতকল্যাণ-ঘ্বত।-_স্কত /3 চারিসের, গব্যছপ্ধ ১৬ যোলসের, কন্ধার্থ 
কুমুদপুষ্প, পন্মকাষ্ঠ, বেণামূল, গোধুম, রক্ত শালিধান্তের'মূল, মুগানী, ক্ষীর- 

কাকোলী, গাভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, নীলশু'দী, 
তালের মাতি, ভূমিকুম্মাণ্ড, শতমূলী, শীলপাণী, জীরা', ত্রিফলা, শশার বীজ ও 
মোচা প্রত্যেক দ্রব্য ও চাঁরিতোলা এবং /৮ আটসের জল, যথাবিধি পাঁক করিয়া, 
এই স্বত রক্তপ্রদর, শ্বেতপ্রদর, রজোহীনতা, রক্তগুন্ম, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, 
কামলা, পাও, জীর্ণজর ও অরুচি প্রভৃতি পীড়ায় প্রয়োগ করিবে । 
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পোপ শশা পাশা ৩৯. পশিটশশীশীশীশীগশ নিত শা শীট শা শিশিশশী শীঁশিশী শী সীট পাশা ট্ পেশী ্পীশশীপীপিসস 

ফলকল্যাণ-ঘ্বত 1 গত্যত্বত /3 চারিসের, শতমূলীর রস ১৬ যোল- 

সের, ছুদ্ধ ১৬ ষোলসের, এবং কন্ধার্থ-_সগ্রিষ্তা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, 
বেড়েলামূল, মেদা, ভূমিকুম্মাণ্ড, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, বনষমাঁনী, হরিজ্রা, 

দারুহরিদ্রা, হিং, কটুকী, নীলোৎপল, কুমুদফল, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, 
শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন,__প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা৷ পরিমাঁণে লইয়া, যথাবিধি 
পাক করিবে । উপযুক্ত মাত্রায় ইহ! সেবন করিলে,যোনিদোষ,গর্ভদৌষ ও প্রদরাদি | 
পীড়া প্রশমিত হয় | মুতবৎসা-রে 

বলবর্ধক, এবং ক্ষীণতুক্র পুরুষের শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক | ইহার কন্ক- ৃ 

দ্রব্যের মধ্যে চিকিৎসকগণ ১ একভাগ লক্ষ্ষণামূল দিবারও উপদেশ দিয়! থাকেন । 
ফলঘ্বত.1-__দ্বত /3 চারিসের, ছুগ্ধ ১৮ যৌলসের,এবং কন্ার্থ স্বেতর্বাটা- 

মূল, পীতর্বাটীমূল, ত্রিফলা, গুলধচ, পুনর্নবা, শুকনাস, হরিদ্রা, দারুহরিন্্রা, রাঙ্গা, ূ 
মেদ! ও শতমূলী, সমুদায়ে /১ একসের, যথাবিধি পাক করিয়! সেবন করিলে, 

বন্ধ্যাদোষ, মুতবৎসাদোষ, এবং পিগ্িত, চলিত, নিঃস্যত ও বিবৃত প্রভৃতি যাব- 

দীয় যোনিব্যাপদ নিবারিত হয়। 

কুমার-কল্পদ্রম ঘৃত।--ঘ্ধত “৮ আটসের, ক্কাথার্থ--ছাগমাংস ৫০ 

প্ণাশ পল, দশমূল ৫০ পঞ্চাশ পল, জল ১০০ একশতসের--শেষ ২৫ পচিশসের । 
দুগ্ধ /৮ আটসের, শতমূলীর রস /৮ আটসের, এবং কল্গার্থ--কুড়, শঠী, মেদা, 

মহামেদা, জীবক, খষভক, প্রিয়ঙ্ু, ত্রিফলা, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, শতমূলী, 
গাস্তারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মৃতা॥ নীলস্ত'দীফুল, জীবস্তী, রক্তচন্দন, 
কাকোলী, অনস্তমূল, .শ্তামালতা, শ্বেতবেড়েলামূল, শরপুঙ্ঘামূল, কুম্মাণ্ড, ভূমি- । 

কুম্মা, মপ্রিষ্ঠা, শালপাণী, চাঞ্ুলে, নাগেশবর, দারুহরিদ্রা, রেণুকা, লতাফটুকী- 

পক সিপপাপাা পপ পপপপপাপাপীপ্পসী পাপা শপ েসস্প্পা শপে 

মূল, শঙ্খপুষ্পী, নীলবৃক্ষ, বচ, অগুরু, দ|রুচিনি, লবঙ্গ ও কুস্কুম, _প্রত্যেক 

দ্রব্য ২ ছুইতোলা ; 'যথাবিধি তাত্পান্রে বা মৃৎপাত্রে পাঁক করিয়া শীতল হইলে, 

তাহার সহিত পারদ, গন্ধক ও অত্র, প্রত্যেক দ্রব্য ২. ছুইতোলা, এবং /২ ছুই 

সনের মধু মিশ্রিত করিবে । (০ অর্ধতোলা৷ মাত্রায় এই দ্বত পাঁন করিলে, বিবিধ 
জ্ীরোগ, এবং রজোদোষ, মৃতবৎসাদোষ ও গর্ভদোষ নিবারিত হয় | 

ন্যগ্রোধান্য-ঘুত ।-_ত্বত /3 চারিসের, ক্কাথার্থ-__রট, অশ্বখ, অর্জুন, 
গুলঞ্চ, বাসক, কট.কী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, িরিযীজারীীতীরিািিি? মউল, বেড়েলা, 

টি, চীনারা িটিকিিত তিতির... 
টি: 



জগত গবাদি 
রস স্ত্রীরোগ । ৰ ৮ 

টি পি ীশাশীট 7 স্পা পিপাসা? পিসী পস্ 

বেত, গাব, কদম, বোহিতক : ও ও গীতশীল, এইসকল দ্র দ্রব্যের. প্রত্যেকের ছাল | 

২ ভুইপল, জল ৬3 চৌষটিসের--শেষ ১৬ যোলসের, আতপচাউল-ধোয়া জল ; 
/ও চারিসের ও আমলকীর রস /3 চারিসের, এবং কন্ধার্থ_যষ্টিমধু, মউল-ফুল, র 
পিওখেজুর, দারুহরিন্রা, জীবস্তী-কল, গাস্তারীফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, 

৷ রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রসাঞ্জন ও অনস্তমূল,_প্রত্যেক দ্রব্য ৬ ছয়তোল!। 
এই স্বত মূছু অগ্নিজালে পাঁক করিয়া, পানার্থ প্রয়োগ করিবে। ইতহাদ্বারা 
সর্বপ্রকার প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, অঙ্গযোনি ও অক্গি-কুক্ষি 
প্রভৃতির দাহ, এবং দৃষ্টিমান্দ্য, অগ্ররোগ, বাতজ তিমিররোগ, আধ্মান ও আনাহ 
প্রভৃতি বুবিধ রোগের শাস্তি হয়। এই দ্বত বল-অগ্নিবর্ধক ও দৃষ্টির 

এপসন্নতাকারক | 

বিশ্ববল্লভ-ঘৃত।- _গব্যদ্বত /৪ চারিসের, কেতুরিয়া, নিসিন্দা, শতমূলী, 

কুশ ও ভূমিকুম্মাওড এইসকলের প্রত্যেকের স্বরস / চারিসের, ছাগছুপ্ধ 9 চারি- 

' সের এবং কন্ধার্থ_দাড়িমফলের খোলা, বেলশু'ঠ, মুতা, লবঙ্গ, বড়-এলাইচ, 

৷ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বেলছল, শোণাছাল, গাস্তারীছাল, পাঁরুলছাল, 
| গণিয়ারীছাল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, টাপাছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল ও পঞ্চ- 
| লবণ» মিলিত /১ একসের । এই দঘ্বৃত যথাবিধি মুৎপাত্রে পাক করিয়া, ॥* ; 

ূ অর্ধতোলা হইতে ১ এরকতোল! মাত্রায়, উষ্ণছৃপ্ধের সহিত সেবন করাইবে। ইহা! 

ূ স্রীরোগনাশক, বলকারক, রসায়ন, বৃষ্য এবং বালকদিগের অঙ্গবদ্ধক | 

বৃহৎ শতাবরী-স্ৃত ।-_শতমূলীর রস ৫০ পধ্গাশসের ও তৎসমপরিমিত 

| ছগ্ধ? এবং জীবনীয়গণ ( পরিভাষা দেখ ), শতমূলী দ্রাক্ষা, ফলসা ও পিয়াঁপ,-_ 
ূ প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোলা ও যষ্টিমধু ও চারিতোলা,“এইসকল ককের সহিত ১৬ 

৷ ষোলসের ঘ্বত বথাবিধি পাক করিবে । পাকশেষে নামাইয়া, এ&ঁ দ্বৃত বন্তত্বারা 
ছাকিয়৷ লইবে এবং শীতল হইলে, তাহাতে ৮ আটপল মধু, ৮আটপল পিপুলচূর্ণ ও 
১৭ দ্শপল চিনি মিশ্রিতরকরিবে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, পরে ॥* অর্ধ 
তোলা পরিমাণে  স্বত রোগীকে পান করাইবৈ। ইহা! রজোছঠি ও শুক্রমোব$ 
নাশক, পুজগ্রদ ও বৃষ্য ): এবং ইহার সেবলে কত, ক্ষয়, রড়ুপিত্ত, কাস, স্বাস, 

 হলীঘক, কামলা, বাতির, বিসর্গ, বক্ষোগ,শিরোরোগ, ০ 
নানি রোচগর শাস্তি হয়। 

স্পা ০ সপ ক 



পপ্পীশশীশিপিসিশ | স্পা শী ৮ ীশিপাশীশশি শ্াশীটি শা শীটািপীশীি শশী শা পিপিপি 

মুদগাছ্য-ঘৃত | _মুগ ও মাষকলায়ের কাথ, এবং রান্না, চিতামূল, শু, 

পিপুল 'ও বেলশু'ঠ, ইহাদের কক্ষসহ'যথাবিধি স্বত পাক করিবে । এই দ্বৃত রক্ত- 
প্রদর রোগের শ্রেষ্ঠ ওষধ। 

সোমঘ্বত ।___গব্যদ্বত /3 চাঁরিসের, এবং কন্ধার্থ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, ব্রহ্গী- 

শাক, শঙ্ঘপুষ্পী, পুনরবা, ক্ষীরকাকোলী, কুড়, যষ্টিমধু, কট কী, '্রাক্ষা, গাস্তারী- 
ফল, ফল্সাফল, শ্তামালতা, অনস্তমূল, হরিত্রা, আকনাদী, দারুচিনি, দেবদার, 

সচল-লবণ, মঞ্রিষ্ঠা, ব্রিফলা, প্রিয়ঙ্ু, বাঁসকপুষ্প ও গিরিমাটী, এইসমস্ত দ্রব্য 
মিলিত /১ একসের | এই দ্বৃত গর্ভসঞ্ধারের ২ ছুইমাস সময় হইতে আরম্ভ করিয়া 
৬ ছয়মাস গর্ভকাল পধ্যস্ত সেবনীয়। এই ঘ্ৃত সেবন করিলে, গর্ভদোষ ও যোনি- 

দোঁষ বিনষ্ট হইয়া, বলবীর্ধ্যাদিসম্পন্ন পুত্র উৎপন্ন হয় । আরও ইহাদ্বারা জড়ত্ব, 

গদগদত্ব ও মুকত্ব বিদুরিত হয় ) এবং এই ঘ্বত সপ্তরাত্রি ব্যবহার করিলে, মানবগণ 
ূ শ্রুতিধর হইতে পারে । 

.. মীলোৎপলাঘ্য-ঘ্বত।-__নীলোৎপল, বেণার মূল, মউলফুল, যষ্টিমধুঃ 
দ্রাক্ষা, তুমিকুম্মাণ্ড, কুশাদি তৃণ-পঞ্চমূল ও জীবনীর়গণ ( পরিভাষা দ্রষ্টব্য ), 
| এই সমুদায়ের কন্ক এবং শতমূলীর রস ও যথোপযুক্ত ছুগ্ধসহ যথানিয়মে 
সত পা করিবে। পাকান্তে ত্বতের ৯ এক-চতুর্ধাংশ চিনি তাহার সহিত 

৷ মিলিত করিবে। এই স্বত সেবন করিলে, রক্তপ্রদর, বাতাধিক্য, রক্তপিত্ত, 
| বলক্ষয়, শুক্রদৌষ ও কৃচ্ছ,সাধ্য পিত্ৃগুল্স রোগ বিনষ্ট হয়। 
|. প্রিয়ঙ্গাদি-তৈল ।___তিলতৈল /$ চারিসের 3. ছাগছুগ্ধ, দধির মাত ও 
দারুহরিদ্রার কাথ,_ প্রত্যেক দ্রব্য /ও চারিসের, এবং কক্ার্থ প্রিয়ন্, স্ঁদীফুল, 

যষ্টিষধূ$ হরীতকী, আমলকী, 'বছেড়া, রসাগ্জন ( রসোদ ), শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, 

মপ্রিষ্ঠা, শুল্ফা, ধুনা, সৈম্ধব, মুতা, মোচরস, অনস্তমূল, কাকমাচী, বেলশু ঠ, 

বালা, গজপিপ্নলী, পিপুল, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী, _সমুদায়ে ১ একসের ; 
যথাবিধি পাক করিয়া, পরিশেষে গন্ধপাক করিবে । «এই তৈল মর্দন করিলে, 
প্রদর, যোনিব্যাপদ, গর্ভক্রাব ও অতিসার রোগের সাঁস্তি হয়। 

হয়মারাদি-তৈল ।-__সরিষার তৈল /3 চাঁরিসের, কন্ধার্থ করবীর-মূল, 
গুলঞ্চ, শ'ঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব-লবণ, রসাঞ্জন, তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, হরিদ্রা, 

হরীতকী, কট ফল, মুতা, রাখালশশার মূল, আকনাদী, নাগেশ্বর ও চিতামূল,-_- 
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রঃ স্্রীরোগ। ৬৭ ও 
মিলিত /১ একসের ; যথাবিধি পাঁক করিয়া, সেই তৈল যোনিতে মর্দন করিলে, 
'যোনিকও, ভগাঙ্কুরের বৃদ্ধি, স্মরোন্নাদ, যোমিক্ষত, যোনি হইতে ক্লেদত্রাব ও 

যোনি-অর্শঃ বিন হয় । 
হিঙ্গাদি-তৈল | সর্ধপতৈল /$ চারিসের ; কন্কার্থ_হিং, হীরাকস, 

সৈম্ধব-লবণ, শুঁঠ, তেজপত্র, চিতার মূল, মুসববর, সমুদ্রফেন, কপি, যবক্ষার, 

সাটীক্ষার, সোহাগার খই, হরিদ্রা ও দাক্হরিদ্রামিলিত /১ একসের ; ।, 
পাঁকার্থ জল ১৬ যোলসের ; যথানিয়মে পাক করিবে । এই তৈল র্জঃ-প্রবর্তক, 

রজঃকৃচ্ছুনাশক এবং যোনিশূল নিবারক | ইহা যোনিতে মর্দন করিতে হয়। 

ূ 

স্থধাকর তৈল ।-_-তিলতৈল /৪ চাঁরিসের) বেড়েলা, কেশুরিয়া, 
দৃর্বা, ধাওয়া, পালিধ। ও প্প, ইহাদের প্রত্যেকের শ্বরস /3 চারিসের। দধির 

| মাত, আতপচাউল-ধোয়া-জল, লাক্ষার জল ও কাজি, প্রত্যেক /ও চারিসের। 

ৰ কন্ধার্থ_আমলকী,' ধনে, মূতা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, খযভক, 
ৰ স্ঁদীফুল, অশ্বগন্ধা, বংশলোচন, শিলাজতু, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, মুরামাংসী, 
জটামাংসী ও ছুরালভা,_-মিলিত /১ একসের। যথাবিধি পাক শেষ করিয়া, 

গন্ধদ্রব্যদ্বারা ইহ! স্ববাসিত করিবে | এই তৈল নানাবিধ জ্ীরোগনাশক এবং 

বলকর, রসায়ন, বৃষ্য, আয়ু্ষর ও কামোদ্দীগীক। 

লক্ষমণারিষ্ট | লক্ষণামূল ১২০ সাড়েবারসের, পাকার্থ জল ২৫৬ 

ছুইশত ছাপান্নসের,_শেষ ৬৪ চৌষট্টি সের। এই ক্কাথে ২৫ পঁচিশসের গুড় 
গুলিয়া, তাহাতে /২ ছুইসের ধাইফুল এবং মুতা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, হরীতকী, 
| আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বনষমানী, 
ৰ যমানী ও বেলশু'ঠ,__ প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া, আবদ্ধমুখ 

র মুৎপাত্রে ১ একমাঁস বাখিবে। তৎপরে কন্বদরব্য ট্রাকিয়া ফেলিবে । এই অঁরিষট স্্- 

ৰ রোগসমূহের উপশমকারক | 

অশোকারিষ্ট ।__অশোকছাল ১২০ সাড়েবারসের, জল ২৫৬ ছুইশত 
ছাপান্নসের,_-শেষ ৬3 র। এই ক্াথ, কিয়া লইয়া, তাহাতে ২৫ 1 

পার এড এনিজা দিবে। তৎপরে ধাইফুল ১৬ ষোলপল  (/২ ছুইসের ) 

এরং কষ্ণজীরা, মতা, ,শ'ঠ,” দারুহরিদ্রা, রক্তোৎপলের মূল, হরীতকী, বহেড়া, 

আমলকী, আমের আঁটির শশাস, জীরা, বাঁসকমূলের ছাল ও রক্তচন্দন, ইহাদের 

১. ___________ 
রি দুর 

পপ পা ক জপ ০ স্পা ০ শিপ শশা? টি তি শ্পপপীশীসিশি 

শিপ শা 



বনি 3 নি 
প্রত্যেকের চূর্ণ ১ একপল [ল পরিমাণে তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া, বনধমুখভাণ্ডে ১ এক 
মাসকাল ধাখিয়া দিবে । পরে জহা ছাকিয়া লইয়া, উপযুক্ত পরিমাণে (ও চারি ূ  
তোল? ) দিবাভাগে ২৩ বার সেবন করিলে, রক্তপ্রদর রোগ বিনষ্ট হয়; এবং ; 
জর, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, মন্দীগ্রি, অরোচক, মেহ ও শোথরোগ প্রভৃতির উপশম 

হইয়া ধীকে। 

গভিশীরোগ। 
] 

| এরগাদি কথ |__-এরগওমুল, গুলঞ্চ ম্রিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদার, 

| 

র 
ূ 

র 

৷ পন্মকাষ্ঠি, ইহাদের ক্কাথ পাঁন করিলে, গঞ্ডিণীর জর নিবারিত-হয় ৰ 
| রুহ হ্রীবেরাদি ।- বালা, শোণাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, 

. গুলঞ্চ, মুতা, বেণামূল, ভ্ররালভা, ক্ষেৎপাঁপড়া ও আতইচ, ইহাদের কাথ পান 
' করিলে, অতিসার, রক্তশ্রাব, জ্বর ও সৃতিকারোগ প্রশমিত হয় । 
ূ লবঙ্গাদিচুর্ণ | লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুতা, ধাইফুল, বেলশঠ, ধনে, 

৷ জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুল্ফা, দাড়িমফলের খোলা, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীল- 
: সুদী, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাহক্রান্তা? রক্তচন্দন, শু5, আতইচ, কীকড়াশৃ্গী, 

ৃ খদির ও বালা,_প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।০ চারি আনা 
মাত্রায়, ছাঁগছপ্ধের সহিত সেবন করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী, অতিসার, আমরক্ত, শূল, 
| শোথ ও জ্বর প্রশমিত হয় । 

গুর্ভচিন্তামণিরস 1 রসসিলূর, রৌপ্য ও লৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুই- 
চার্লীিত্মিত্র ও চারিতোলা এবং কপূর, বঙ্গ, তাত্র, জায়ফল, জয়িত্রী, গোক্ষুর- 

বাজ, শউূলী বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, একত্র 
জলসহ মর্দন করিয়া, ২ ছুইরতি-প্রমাঁণ টিকা করিবে । ইহাদ্ধারা গর্ভিণীর জর, 

৷ দাহ, প্রদর এবং সৃতিকারোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। 
. পার্ভবিলাস রস ।- _পাবুদ, গন্ধক ও ভুতেতন্ম,_ প্রত্যেক দ্রব্য 'সম 

ভাগ, একত্র গৌঁড়ানেবুর রসের সহিত তিনদিন মর্দন করিয়া, তাহাতে ত্রিকটুর 

 ক্কাথের তিনবার ভাবনা দিবে । পরে ও চারিরতি প্রমাগণরটিকা করিয়া, গর্ভিনীর 
সিট প্রয়োগ করিবে। 

পপ পিপি ক পল ৯ 

পপ পপ পপ শী সপ পাশ পস্পিস্পি পি পপি শিস শী পাশা শোপিস শী শী শী শ্পীপ্প্পশীট শশী শট শপ শী শি ০ শি সিল 
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গর্ভপীমুষবন্মী-রদ 1 পারদ, ন্ষক, জারিত -্ণ, লৌহ, টে 
মাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ ও অন্র,_ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া, “তাহান্টে-স্রাঙ্মী, 
বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেৎপাপড়া ও দশমূল, ইহাদের রসের বা কাথের.৭ পতিবাঁর | 
করিয়া ভাবনা দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বকা করিধে। ইহাছারা গ্িনীর জরা 
রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে । 

ইন্দুশেখর রস ।-_ _শিলাজতু; অগ্র, [বন প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণ-, 
মাক্ষিক ও হরিতাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাঁগে লইয়া, তাহাতে ভূঙ্গরাজ, অজ্ঞুন- 

ছাল, নিসিন্দা, বাঁসক, স্থলপন্ম ও কুড়টীছ্ালের রসের ভাবনা দিয়া, মটর প্রমাণ 
বটিকা করিবে । ইহাদ্বার! গর্ভিণীর.জ্বর, কাস, শ্বাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, 
গ্রহণী, বমন, অগ্নিমান্দ্য, আলম্ত ও দৌর্ধল্য দূরীভূত হয় । 

গর্ভবিলাস রস ।- পারদ, গন্ধক ও তুতে, সমভাগে গ্রহণ বারা 
নেবুর রসসহ ৩ তিনদিন মর্দন পূর্বক ত্রিকটুর কাথের ৩ তিনবার ভাবনা দিবে। 
ইহা ও চারিরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, গর্ভিণীর জর, অলীর্ণ ও শূলাদিরোগের | 
নিবারণ হয় | 

গর্ভবিলাসতৈল |-_তিলতৈল /১ একসের, কন্ধার্থ-_ভূমিকুম্বাণড, 
দাড়িমপত্র, কাচাহরিদ্রা, ত্রিফলা, পাঁনিফলপন্্রী, জাতীপুষ্প, শতমুলী, নীল্ট'দী ও 

ূ 

৬ 

পল্প,মিলিত ১৬ ষৌলতোল। এবং /3 চারিসের জল, যথাবিধি পাক করিষা মর্দন 

করিলে,গর্ভগূল ও রক্রত্রাবাদি নিবারিত হইয়া,পতনোন্ুখ গর্ভও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। 
(০ দত 

সৃতিকারোগ । 

সুতিকা-দশমূল পাচন ।-_শালপারী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, 
গোক্ষুর, নীলর্ঝাটার মূল, গন্ধভাছুলের মূল, সু ঠ, গুলঞ্চ ও মুত, ইহাদের ক্কাথ 

পান করিলে, স্থৃতিকাজ্বর ওদ্দীহ নিবারিত হয়।, 

ৰ সহছচরাদি ।-__ঝাণ্টীর মূল, মুতা, গুলধ, নিউ শু'ঠ. ও বালা, 

| . এইসকল ভ্রব্যের কাথে মধু গ্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সৃতিকা-রোগিণীর জর ও 
| শুল সগ্ভঃ বিনষ্ট হয়| 

১. ক পি 
(9৪) 



8০" লজ টা 
এ কবিরাজি শিক্ষা! ৮ 

পসিপপা ৮ পপ পি পপ 

'অমৃতাদি ।-_-গুলঞচ, শু'ঠ, বিণ্টী, কৈবর্তমুতা, ইকড়মূল, সবযনপঞ্চমূল, বল্পপঞ্চমূল, 
( পরিভাষা! দেখ ) ও মুতা, এই 'অমুদায়ের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, 

অচিরকালমধ্যে স্তিকাঁভয় নিবারিত হয় । 

দেবদার্বাদি কাথ ।- __দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, চিরাতা, 
কট্ফ্ী, মুতা, কট কী, ধনে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, ছুরালভা, 

*বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্, কীকড়াশৃঙ্গী ও কালজীরা, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ 
প্রস্তুত করিয়া, অষ্টমাংশ অবশেষ থাকিতে নামাইবে। ইহাতে সৈন্ধব-লবণ ও 

হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, সকল্রপ্রকার উপদ্রবযুক্ত স্থৃতিকারোগ এবং 

ন্যান্য নানাবিধ রোগ বিন& হয়! এই দ্রেবদার্বাদি কষায় সৃতিকা-রোগের 

উৎকৃষ্ট ওষধ। 

বজকাঞ্জিক ।_ পিপুল, পিপুলমূল, চই, শু'ঠ, বমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, 

হরিজ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট ও সচ্ল-লবণ, এইসকল কক্কদ্রব্যের সহিত ছুপ্ধপাকের 
নিয়মাছুসারে কাজি পাক করিবে, অর্থাৎ এইসমস্ত দ্রব্যের কন্ক মিলিত ৬ ছয়- 

তোলা এবং /3 চারিসের জলসহ /১ একসের কাজি পাক করিয়া, /১ একসের 

অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে । ইহা আম-নাঁশক, বৃষ্য, কফ্প, অগ্নির উদ্দীপক, 

মক্কললনাশক, শূলনাশক, বিশেষতঃ হুত্তিকাগ্রস্ত নারীর অগ্রিবর্ধক ও স্তন্জনক | 

এই কাজি কক্ষের সহিত সেবন করিতে হয়, অর্থাৎ পাকের পর কক্বদ্রব্য ন| 

ছাকিয়া সমস্ত কক্দ্রব্য ও কাজি উভয়ই উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। 

ভদ্দরোৎকটাদ্যবলেহ ।-_গম্ধভালে ১২৫০ সাড়ে-বারসের, জল ৬3 
চোষটটিসের-__শেষ ১৬ যোলসের ; এই ক্কাথে /৩৪০ পৌনে চারিসের চিনি এবং 

ইন্দয়ুব) ধনে, মুতা, বেণার মূল, বেলশু'ঠ, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়েলা, 
গোঁরক্জচাকুলে, জটামাংসী, বালা ও ছুরালতা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ 
১ একপল (৮ আট স্বোলা ) করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া, অর্ধীতোল! মাত্রায় সেবন 

করিলে, সংগ্রহ-গ্রহণী, ভুস্তর সতিকারোগ, শূল, 'আনাহ ও বিবন্ধরোগের নাশ 

হয়। ইহা! অগ্রির দীপ্তিকারক । 

পরঞ্চজীরক-গুড় ।-_-গুড় ১২৫০ পাঁড়েবারসের, বত 43 ারিনের ও 

ছুগ্ধ:/৮ আটসের, এইসকল দ্রব্য প্রথমতঃ একত্র পাক করিবে । ঘনীভূত হইলে, 
তাহাতে ছোট-কালজীরা, হবুষা, ধনে, শুল্ফা, বদরী,যমানী, রাই-সর্ষপ,বংশপত্রী, 

“নিট রিউি জিডির তীর. 

২ স্প্পপপপাপপসপপা প পস্পাপাপপপ সস াপাীশীশিপ শ্াশী্পা শা স্ীীসস্পাপ সপ পাপ্পপপিপা পাশপাশি শিপন শশী 



গ |  সুতিকায়োগ” এ ৬৯১ র্ 
নি পপ সপ্ন তাপ ৮ পাপা স্পা পাপা ৮৮ পপ পা শাপলা ০ শি প্সপিসীশা আী শীপিপিস্পেপপপীসসিক পিপি পপ 

কালকানুনে, পিপুল, পিুলমূল, (বনযমানী, সর্ধপ ও চিত্তা,_প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক । 
পল (৮ তোলা ) এবং কেণ্র, শু, কুড় ও জীরা, এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকটা ৷ ! 
ৃ ও চারিপল (৩২বন্রিশ তোলা) চুর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই ওঁষধ দিতে ূ  

ধীরে ধীরে পাক করিতে হয়। ইহা সেবন করিলে, বিংশতিপ্রকার যোনিব্যাপদ, ৷ 

কাস, শ্বাস, অর, হলীমক,পাণু, মুত্রকৃচ্ছ, ও গাত্রের দৌ্গন্ধ বিনষ্ট হয় । এতদ্যতীত ৷ 
ইহান্বারা জ্ীলোকদিগের কুচছ্বশ্ন-উন্নত এবং নয়নদ্বয় পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত হয়। ণ 

সৌভাগ্য-শুঠী ।-__কেশুর, পানিফল, পদ্মবীজ-কোষ, মুতা, জীরা, ; 
কষ্ণজীরা, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, .শঠী, 
ধাইফুল, বড়-এলাইচ, শুল্ফা, ধনে, গজপিপ্রলী, পিপল, মরিচ ও শতমূলী, 
প্রত্যেক দ্রব্য ৪ চারিতোলা', শুঁঠচুর্ণ /১ একসের, মিছরি ৩০ ত্রিশপল, স্বৃত /১ 

একসের এবং গব্যছুগ্ধ /৮ আটসের। এই ওঁষধ বথানিয়মে পাক করিয়া, অর্-. 
তোলা হইতে ২ ছুইতোলা পর্যন্ত মাত্রায় সেবন করিলে, কতিকা-রোগ, অতিসার | 

ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হইয়া, অগ্ঠির দীপ্তি হইয়! থাকে । পা 

ৃ 

ৃ 

| রুহ সৌভাগ্য গশুষ্ঠী | _অর্ধমণ হুদ্ধে বড়শু'ঠ চূর্ণ /২ দুইসের পাক 

করিয়া, পাকাস্তে উহা /৪ চারিসের ঘ্বতে লঘুপাকে ভাজিয়া লইবে,-_খরপাক 
কদাচ উচিত নহে। এই শু'ঠ এবং শতমূলী, ভূমিকুম্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, 

বেড়েলা, গুলঞ্চের চিনি, শুল্ফা, সুক্জীরা, স্থলজীরা, ত্রিকটু, চিতামূল, বড়- 

এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, যমানী, তাঁলীশপত্র, কুষ্ণজীরা, মৌরী, রান্না, পুষ্কর- | 

মূল, বংশলোচন, দেবদারু, শুল্ফা, শহঠী, জটামাংসী, বচ, মৌচরস, গুড়ত্বক্, তেজ- 

পত্র, নাগকেশর, জীবস্তী, মেথী, বষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বিড়ঙ্গ, বালা, 
রাসক,.ধঠনে, কট ফল ও মুতা,_ প্রত্যেক দ্রব্যের চূর্ণ ও চারিতোলা এবং এইটমস্ত 

চর্ণের দ্বিগুণ চিনি, যথাবিধাঁনে ইহাদের মোদক প্রস্তত করিয়া, পরিষ্কৃত ভাণ্ে 
রাখিবে। যথোপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত ইহা! সেবন করিলে» জীদিগের সমুদায় 
(রোগ বিনষ্ট হয়। ইহাদ্বারা আমবাত, বিবিধ শুল, বাত-পিত্তপ্লেক্সাদিঘটিত, দুষিত 

রোগসমূহ এবং দ্বন্দ -ও সন্নিপাতজ রোগসকলেরও উপশম হইয়া» বল-বীর্য্য- 

আযুঃ প্রভৃতির বুদ্ধি হয় । ইহা! রসায়ন ও বয়ঃস্থাপক |. . 
 জীরকাগ্ভামোদক ।---জীরা ৮ আট পল, 'গুঁঠ ৩ তিন. গল, ধনে 

৩.তিন'পল, গুল্ফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা,--প্রত্যেক.১ এক গল, ছুগ্ধ:4৮ আট 
ঙ 



৪ চি কবিরাজি-শিক্ষা। 
পপ পাশাপাশি পপ সপ পপ পাপ আপস পপ ও ০৮ পপি ৮৬ পশলা পসাশীসী শশা শাপলা শাশীশাশ্ীীশি পি 

সের, চিনি ৫০ পঞ্চাশ পল এবং ঘ্বত'৮ আট পল,  যথানিয়মে পাক করিয়া, 

তাহাতে 'ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, সুতা ও 
লবঙ্ব প্রত্যেক ৯ এক পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে । ইহ! সেবন করিলে, স্থৃতিকা 

৷ ও গ্রহণীরোগ নষ্ট হইয়া, অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে 
ৰ বৃহৎ সুতিকাবিনোদ |-__শু'ঠ ১ একভাগ, মরিচ ২ ছুইভাগ, পিপুল 

৩ তিনভাগ, 'পাঙ্গা-লবণ ২ অর্ধভাগ, জয়িত্রী ২ ছুইভাগ ও তুঁতে ২ ছুই ভাগ, 
একত্র নিসিন্দার রসের সহিত ১ একগ্রহর মর্দন -রুরিয়া, মধুর সহিত সেবন 
করিলে, বিবিধ সতিকারোগ নিবারিত হয় । 

র-রস ।--পারদ, গন্ধক, অভ্র ও তাত্রভম্ম,_প্রত্যেক দ্রব্য 

সমভাগে একত্র থুলকুড়ীর "রসের সহিত মর্দন করিয়া, মটর-প্রমাণ বটিক! করিবে 
এবং ছায়ায় শুফ করিয়। লইবে। আদার রসসহ ইহা! সেবন করিলে, স্ৃতিকা- 

বস্থায়, জর, অরুচি, অগ্রিমান্দ্য ও শোঁথ নষ্ট হয়। 

সুতিকারি রস (প্রকারাস্তর)।-_দোহাগার খই, মুচ্ছিত পারদ, 
গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, জায়ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, এলাইচ, ধাইফুল, কুড়চী-ছাল, ইন্ত্র- 
যব, আকনাদী, কাকৃড়াশৃঙ্গী, শুঠ ও বনযমানী, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে 

লইয়া গন্ধ-ভীছুলিয়ার রসসহ মর্দন করিবে । ইহা ৪ চারিরতি পরিমাণে গন্ধ- 
তাছুলিয়ার রস অন্ুপানসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবনীয় । ইহাদ্বার! হুতিকারোগ, 
জীর্ণজ্বর, শোথ, গ্রহণী, প্লীহা ও কাসরোগ নষ্ট হয়। 

সৃতিকাত্স রস।- -পারদ, গদ্ধক, লৌহ, অত্র, জয়িত্রী ও সচল-লবণ, 
সমভাগে গ্রহণ করিয়া, খলে মর্দন করিবে, পরে ছাগচছুদ্ধসহ পেষণ করিয়া, ২ 

| ছুইরতি মাত্রায় বটিকা করিবে । ইহা সৃতিকাতঙ্কনাশক, এবং শ্বাস, কাস, 

অতিসার ও জরাতিসার রোগের উপশমকারক। 

রস।- পারদ, গন্ধক, অভ্রভম্ম, ম্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিকটু ও 

মিঠাবিষ_ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিবে । 9 চারিরতি মাত্রায় 

ইহা উপযুক্ত অন্নুপানসহ সেবন কৰিলে, সুতিকাজনিত গ্রহণী, অগ্নিমান্দা, 
অতিসার, কাস ও শ্বাসরোগ প্রশমিত হয় । 

বহুত সুতিকাবল্লত্ত-রস |--পারদ, গন্ধরু, বাকি, ্ ডত্র, কপূর, 

স্বর্ণ, হরিতাঁল, রৌপ্য, অহিফেন, জয়িত্রী ও জায়ফল,.. এইসকল দ্রব্য সমভাগে 
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পাপ পপ দপশপী পাটি আপাত তা শপ ও জিলাপি রি 
_ শা াশিিশী্সপিলপীকশিসপিশিশপািসিস্  িশিশ্াশি পাশ আপাশিপোলিশগ  স্াাপ্পাশাশী পপস্পপ্পীসপী 

গ্রহণ করিয়া, তাহাতে মূতা, বেড়েলা। ও শিমুলমূলের রসের ভাবনা দিবে। এই. 
ওষধ যথাযোগ্য অন্ুপান 'সহ ২ ছুইরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে, স্তিকা, গ্রহণ, 

অতিসার, দৌর্ধল্য ও অগ্নিমান্য রোগ বিনষ্ট হয়) এবং দেহের পুষ্টি, কাস্তি, 
মেধা ও ধৃতি বদ্ধিত হয়। 

ররস।- হিঙ্কুল, হরীতকী, শঙ্খভন্ম, লৌহ, খর্পর, ধুতুরা- 
ূ বীজ, যবক্ষার ও সোহাগার খই, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্বক তাহাতে 

বহেড়ার ককাথের ভাবন! দিয়া, মটরকলাই-পরিমিত বটিক! প্রস্তত করিবে । রোগীর 

দোষ বিবেচনা পূর্বক উপযুক্ত অন্ুপানের সহিত এই ওঁষধ প্রয়োগ করিলে, 
স্তিকারোগ বিনষ্ট হয় | 

সুতিকাহর-রস (প্রকারান্তর )।-_ লবঙ্গ, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, 
অভ্র, লৌহ, তাত্র ও সীসা, -প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আট তোল। ) এবং 

জায়ফল, কেশুরে, ব্রিফলা, ভূঙ্গরাজ, বড়-এলাইচ, মুত, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, 

আক্নাদী, কীক্ড়াশৃঙ্গী, বেলশ্ত'ঠ ও বালা প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছইতোল! ; একত্র 

র মর্দন করিয়া, কুলের আটির মত বটিকা করিবে । গীঁদালের পাতার রস অন্মু- 

পানসহ ইহা! সেবন করিলে, সকলপ্রকাঁর অতিসার ও সর্বপ্রকার শূল নিবারিত 
হয়। এই সুতিকাহর-রস সেবনে সতিকারোগ নিশ্চক্ই আরোগ্য হইয়া থাকে । 

মহাভ্রবটী |-__জারিত অভ্র, লৌহ, মন£শিলা, তা, পারদ, গন্ধক, 

সোহাগার খই, যবক্ষার ও ব্রিফলা,__প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা এবং মরিচ ৫ 

পাঁচতোলা-__এইসমস্ত দ্রব্য একত্র চুর্ণ করিয়া, তাহাতে গিমেশাকের, বাসকের 
ও পাণের রসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া, ও চারিরতি-প্রমাণ বটিকা করিবে । 

ইহা স্থতিকারোগ-শাস্তির জন্ত প্রয়োগ করিতে হয় । 

রস-শার্দুল ।__অন্র, তাত, লৌহ, রাজপষ্র. ( বিরাটদেপীয় হীরক ) 

মতান্তরে কাস্তপাধাণ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, ষবক্ষার, হরিতাল, ত্রিফলা 

ও বিষ,_ প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা৷ পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক, গিমের ও পাণের 

্ 

রসের ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া, ৬ ছয়রতি-প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাত্বারা 

কাস, শ্বাস ও সকলপ্রকার সুতিকা' প্রভৃতি স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয়। 

| শঈ্হারস-শার্দ ল |--:জারিত অত্র, তা, স্বর্ণ, গন্ধক, পারদ, মনছাল, 
| সোহাগা, যবক্ষার ও , প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল (৮ আটতোলা-), বিষ 



্ এসির টিনের যালারারোরারারিরেরারা যারা 
রগ ৬৯৪ কবিরাজি-শিক্ষ। ৷ রং 

/» অর্ধতোলা! এবং দারুচিনি, বড়-এলাইচ, তেজপত্, জয়িত্রীলর লব, ্, জটামাংসী, 
| তালীশপত্র, স্বর্ণমক্ষিক ও রসাঙ্জন,-_ প্রত্যেক দ্রয্য ও চারিতোল। পরিমাণে লইয়া 
| একক্র চূর্ণ করিবে। পরে তাহাতে গিমেশাকের ও পাণের রসের ভাবনা দিয়া 
দ্রব থাকিতে থাকিতে ৮ আঁটিতোল! মরিচ-চুর্ণ তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে । 

মাত্রা ও চারিরতি। ইহা.সেবনে জর, দাহ, বমি, ভ্রম, 'অতিসার ও অদ্নিমান্দ্য 
॥ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।. বিশেষতঃ এই উন্থারা অচিরকালমধ্যে গন্তিণীর 
ূ সমস্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

| ভদ্দরোকটাগ্য-ঘ্ৃত।-__ঘ্বত /3 চারিসের, ক্কাথার্থ-__পত্র ও শাখার 
| সহিত গন্ধভাছলিয়া' ১২/০ দাড়েবার সের, জল ৬ও চৌষট্টিসের_ শেষ ১৬ যোল- 
| সের এবং কক্ষার্থ_ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতামূল, ভীরা, স্বল্পপঞ্চমূল, রান্মী, এরও- 
৷ মূল, বেড়েলামূল, সৈন্ধব-লবণ, যবক্ষার ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক দ্রব্য ২ ছুইতোলা, 
ৃ যথাবিধি পাক করিয়া, এই দ্বত সেবন করিলে, সগ্ই স্তিকারোগ- বিনষ্ট হয়; 
এবং গ্রহণী, পাঁও ও অশঃ নিবারিত হইয়া, অগ্নির দীপ্তি ওস্তন্যের শৌধন 
| হইয়৷ থাকে । 

| ধাতক্যাদি-তৈল ।__তিলতৈল /$ চারিসের, আমলকীর রস ১৬ যোল- 
৷ সের, ছাগছুগ্ধ ৯৬ যোলসের, এবং কন্কার্থ__ধাইফুল, ধাওয়াছাল, ধনে, আমলকী, 
ূ ধুত্রাফল, ধুনা, নীলমূল, কদমছাল, তগরপাঁছুকা, নীলছাল, পাতিনেবুর মূল, 
ৃ মুতা, শুঠ, হরীতকী, পদ্দমূল, অজ্জুনছাল, তেজপত্র, শোণাছাল, করপ্রবীজ, 
তুলসীপত্র, জামছাল, বামুনহাটা, সমুদ্রফেন, রিঠা, কুলশু'ঠ, কয়েখবেল, পিপুল, ৰ 
দ্বতকুমারী ও কেশুর-মিলিত /১ একসের। যথানিয়মে এই তৈল পাক ৃ 
করিয়া, সপথ্য সেবন পূর্বক মর্দন করিলে, স্ৃতিকারোগ বিনষ্ট হয়। 

ূ জীরকাগ্যরিষ্ট ।-_-জীরা ২৫ পচিশসের, পাকার্থ জল ২৫৬ ছুইশত 
( ছাপান্নসের,_-শেষ ৬৪ চৌধট্টিসের ) এই কাথে গুড় ৩৭ সাড়েদশাইত্রিশ দের, 
ধাইফুল ১৬ যোলপল, শুঠ ২ ছইপল এবং জায়ফল, মুতা, দারুচিনি, তেজপাতা, 
বড়ণএলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, কক্কোলফল ও লবঙ্গ, _প্রত্যেক দ্রব্য ১ একপল, 
প্রক্ষেপ করিয়া, মৃৎ্পাত্রে আবৃত করিয়া! একমাসকাল রাখিয়া দিবে। এই 
অরিষ্ট ২ হুইতোলা পরিমাণে সেবন করিলে, সকলপ্রকার স্ৃতিকারোগ বিনষ্ট হয় 
এবং গ্রহণী, অতিসার ও অগ্নিবিকার প্রভৃতি নিরাকৃত হয় | 

4 চট 



৪ ১: 
রস বালযোগ। ৬৫৮৫ ঙ্্ 

পরের 

ভদ্রেমুস্তাদি-কাথ ।- _নাগরমূতা, হরীতকী, নিমছাল, পটোলপত্র ও 
যষ্টিমধু, ইহাদের কাথ ঈষছুষ্চ থাকিতে বালকের বয়োভেদে উপযুক্তমাত্রায় সেবন 
করাইলে, বালকের জর নিঃশেষরূপে দূরীভূত হয়। 

কর্কটাদি ।- কীকৃড়াশৃঙ্গী, আতইচ, শুঠ, ধাইফুল, বেলশুঠ, বালা, 
মৃতা ও কুলের আটির শাস, এইসকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া, ষথা- 
যোগ্য মাত্রায় মধুর সহিত বালককে অবলেহন করাইলে, জর, অতিসার, উৎকট 

গ্রহণীরোগ, বমন, রক্তআব, কাস, শ্বাস এবং পশ্চারুজ নামক বালকদিগের 
একপ্রকার কঠিন ব্রণ রোগ বিনষ্ট হয়। 

পটোলাদি ।__পটোলপত্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, নিমছাল ও 
হরিদ্রা, এইসকল দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তত করিয় পান করাইলে, বালকদিগের ক্ষত, 

বিস্প, বিস্ফোটক ও জররোগের উপশম হয় । 

সারিবাদি ।-_-অনস্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু, ইহাদের কাদার 

বালকদিগের মুখ ধোয়াইয়া দিলে, তাহাদের লালপড়া রোগ বিনষ্ট হয় । 

লবঙ্গ-চতৃঃসম ।- _-জায়ফল, লবঙ্গ, জীর৷ ও সোহাগার খই, প্রত্যেক 
দ্রব্য সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া, চিনি ও মধুর সহিত ২ ছুইরতি মাত্রায় 
তাহা লেহন করাইলে, আমাতিসার ও তজ্জনিত শূলের শাস্তি হয় । 

দাড়িন্বচতুঃলম | জাক়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খই, 

প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র দাড়িমফলের মধ্যে পুরিয়া, তাহার উপর মাটির 
লেপ দিয়া শুকাইলে, পুটপাক করিবে । তৎপরে তাহ! চূর্ণ কাঁরয়া, ২ অর্ধরতি 
হইতে ২ ছুইরতি পর্যন্ত মাত্রায়, ছাগছদ্ধ অথবা জলসহ সেবন করাইলে, বালক- 
দিগের উদরাময় নিবারিত হয় | 

ধাতক্যাদি চুর্ণ।__ধাইফুল, বেলগ্তঠ, ধনে, লোধ, ইস্্ষষ ও বালা, 
--প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত ' করিয়া, মধুর সহিত ২ ছুইরতি মাত্রায় 

| সেবন করাইলে, বালকদিগের জ্বরাতিসার ও বমন নিবারিত হয়। 

০.০ লিলি 



ইউ উন 
৬৬ করিরাজি-শিক্ষা। & 

ক, আপা শশী শিশীীশিশাশা  পশশীীশ শালি পা শস্পি শিপ তা শি পাপা আসা পপ সপ শা ৯ পপ সপ 

| বালচতুর্ভদ্রিক-চুর্ণ।__মুতা, পিপুল, আতইচ ও ককডাশী_. 
| প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, পূর্বববৎ মাত্রায় মধুর সহিত 
| সেবন করাইলে, জরাতিসার, শ্বাস, কাস ও বমি প্রশমিত হয় । 

পু্করাদি চূর্ণ।___কুড়, আতইচ, কীকৃড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও ছুরালভা, এই 
সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহন 

করাইলে, বালকদিগের পাঁচপ্রকার কাসরোগ বিনষ্ট হয়। 
রামেশ্বর ও বালরোগান্তুক-রস |-_পারদ, গন্ধক ও স্ব্মাক্ষিক, 

(পারদ-গন্ধকে কজ্জলী করিয়! পরে স্বর্ণমাক্ষিক মিশ্রিত করিতে হইবে), প্রত্যেক 

দ্রব্য ॥* অর্ধতোলা পরিমাণে লইয়, তাহাতে যথাক্রমে কেশুরিয়া, ভূঙ্গরাজ, 

নিন্দা, পাণ, কাকমাচী, গিমা, হুড়হড়ে, শালিধণ ও খুলকুড়ির রসের এক এক 
দিন ভাবন। দিবে, এবং তাহার সহিত মরিচচুর্ণ | চারি আন ও শ্বেত-অপরাজি- 

তার মূল।০ চারি আনা মিশ্রিত করিবে, তৎপরে সর্ষপের ন্যায় বটিকা করিয়া, 

ইহা বালকের জরাদিরোগে প্রয়োগ করিবে । ইহান্বারা ত্রিদোষজনিত উৎকট 
জ্রও নিবারিত হয়। এই ওষধে ত্বর্ণমাক্ষিক ॥০ অর্ধতোলার পরিবর্তে ।০ 

চারি আনা লইলে এঘং ভাবনাদ্রব্যের মধ্যে পাঁণের রস বাদ দিলে, তাহা 
স্বালক্লোগাস্ভ-ক্ক-স্রন নামে অভিহিত হয় । 

কুমার-কল্যাণ রস ।-__রসসিন্দুর, জারিত মুক্তা, স্বর্ণ অত্র, লৌহ ও 
স্ব্ণমাক্ষিক,_-প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, ঘ্বৃতকুমারীর রসের সহিত এ মুগের 
হ্যায় বটিকা করিবে । বালকের বয়দ অনুসারে ইহা এক বটী বা আর্ধ বাটিক 

মাত্রায়, হুপ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করাইলে, জর, শ্বাস, বমন, এড়েলাগা, গ্রহ- 

দোষ, স্তন্যপান না করা, কামলা, অতিসার ও অগ্নিবিকৃতি নিবারিত হয় । 

' দৃন্তোন্েদ-গদ্দান্তক 1 _পিপুল, পিপুল-মূল, চই, চিতামূল, শু, বন- 
ষমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, বড়-এলাইচ, নাগেশ্বর, 

মুতা, শঠা, কাঁকৃড়শৃক্গী, বিটুলবণ, অন্রভন্ম, শঙ্খতন্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক,_ 
প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে জলসহ মাড়িয়া ২ ছুইরতি পরিমাণে তাহার, বটিকা 
রুরিবে। ইহা! জলে ঘবিয় দত্তে.লাগাইলে, শীত্ত দস্ত..উদগত হুয়? এবং উপযুক্ত 
অন্ুপান্হ সেবন করাইলে, দস্তোদগমকালীন জর, অতিসার ও আক্ষেপ প্রভৃতি 

গড়া নিবারিত হ্ম। 

রি 
॥ 
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রগ বালরোগ অন তি 
পাপ আজ উপ ্পপা (পিপাসা শাশািশািশীপিিস্পীতা পাশ পা পিসি পা পাস্তা পপ পিপি পশীত পাপী লপ শী আ্ 

: বালকুটজাবলেহ |. কুড়টীমূলের ছাল ৮ আটস্টোলা,- জল”/১ এক- 
1 দের-_শেষ একপোয়া ; এই ক্কাথ ষ্টাকিয়া পুন্বার পাক করিবে ; এবং ঘনীভূত 
হইলে, তাহাতে আতইচ, আকনাদী, জীরা, বেলপ্'ঠ, আমের অশাটির শান, 
শু্ফা, ধাইফুল, মুতা ও জায়ফল,__ প্রত্যেকের ।০ চারি আনা পরিমিত চূর্ণ 
প্রক্ষেপ দিবে। ইহা! উপযুক্তমাত্রায় লেহন করাইলে, বালকদিগের আমশূল ও 
রক্তভেদ, সত্বর নিবারিত হয় । 

. শিবামোদক |-__হরীতকী, ভূই-আমলা, মূর্বামূল, শুল্ফা, হরিদ্রা, 

দারুহরিদ্রা, আলকুশীর বীজ, বেড়েলা, বেলশু'ঠ, লবঙ্গ, শতমূলী, মুরামাংসী, 

মৌরী, জটামাংসী, ভূমিকুম্মাণ্ড, শঠ, অনস্তমূল, আমলকী, শ্তামালতা, বামুনহাটা, 
গজপিপুল, পিপুল, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মেথি, চন্দ্রশূর 

( হালিমদান! ), কষ্ণজীরা, যমানী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, তালমূলী, অশ্বগন্ধ। ও 

গোক্ষুরবীজ, এইসকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণ করিয়া, সর্বসমষ্টির সমান 

্রাক্ষা এবং দ্রাক্ষার সমান চিনি,_এইসমুদ্বায় একত্র মধুর সহিত মর্দন করিয়া, 
মোদক প্রস্তত করিবে । এই মোদক প্রাতঃকাঁলে হুদ্ধের সহিত ১ এক মাষা 

মাত্রায় বালককে সেবন করাইলে, সকলপ্রকার বালরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা' পুষ্টি- 
কর এবং বল-অগ্রিমেধা-আয়ুবর্ধক | 

বালচাঙ্গেরী ঘ্বৃত।-_দ্বত /3 চারিসের, আমরুলের রস /3 চারিসের, 
ছাগছুপ্ধ /ও চারিসের, কন্কার্থ-কয়েৎবেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাহক্রাস্তা, নীল- 

স্ক'দী, বালা, বেলশু'ঠ, ধাইফুল ও মোচরস, মিলিত /১ একসের, যথানিয়মে 

পাক করিয়া, উপযুক্তমাত্রায় ছুপ্ধের সহিত পান করাইলে, বালকদিগের অতিসার 
ও গ্রহণীরোগ নিবারিত হয় । 

কণ্টকারী-ঘবত ।-ঘ্বত 3 চারিসের, কণ্টকারী, বৃহতী, বামুনহাটা, 

ও বাসকছাল, ইহাদের প্রত্যেকের রস ব৷ ক্বাথু /ও চারিসের, ছাগছুদ্ধ /3 চারি- 

সের এবং কন্ধার্থ-__গজপিগ্লী, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধুঃ বচ; পিপুল, জটামাংসী, 

চই, চিতামূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, শ্বেতচন্দ্ন, ষমানী, জীরা, বেড়েলা, শু, 

্রাক্ষা, দ্রাড়িমফলের খোলা ও দেবদারু,-_মিলিত /১ একসের, যথাবিধি পাক 
ক্রিয়া, উপযুক্ত মাত্রায়, হৃপ্ষের সহিত সেবন করাইলে, শিশুদিগের শ্বাস, কাস, 
জর, অরুচি, শূল ও কফের শাস্তি এবং অগ্রির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । | 



৮ ৬৯৮ কবিরাজি-শিক্ষা । তত 

 অশ্বগন্ধা-ঘৃত 1---দ্বত /ও চারিসের, ছুগ্ধ ৪০ চল্লিশসের; একং 'কন্কার্থ__ 

অশ্বগন্ধা /১ একসের ) যথাবিধি পাক করিয়া উর ীনিনদারারসিলিকা 
বালকের দেহ পুষ্ট এবং বল বন্ধিত হয়।  .. 

কুমার-কল্যাণ ঘ্বৃত।__ঘ্বত 43 চারিদের, টিটি /৮ 
আটসের, জল ৬৪ চৌধট্রিসের,_শেষ ১৬ ষোলসের, ছুগ্ধ ১৬ যোলসের, এবং 
কঙ্কার্থ__শঙ্ঘপুষ্পী, বচ, ত্রঙ্গী, কুড়, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, চিনি, শু'ঠ, জীবস্তী, জীবক, 
বেড়েলা, শঠী, ছুরালভা, বেলশুঠ, দাড়িমফলের খোলা, তুলসী, শালপাণী, পুষ্কর- 
মূল, মুতা,__অভাবে কুড়, ছোট-এলাইচ ও গজপিগ্ললী, প্রত্যেক ত্রব্য ২ ছই- 

তোলা পরিমাণে যথাবিধি পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, বালক- 

দিগের শরীরে পুষ্টি, এবং অগ্নির ও বলের বৃদ্ধি হয় ।: বিশেষতঃ ইহাদ্বার! বাঁলক- 

দিগের দস্তোদগমকালীন বিবিধ পীড়া প্রশমিত হইয়া! থাকে । 

অফ্টমঙ্গল ঘুত ।-_ত্বত /3 চারিসের, কন্কার্থ-বচ, কুড়, ব্রান্মীশাক, 
ৃ শ্বেত-সর্ষপ, অনস্তমূল, সৈন্ধব ও পিপুল,-মিলিত /১ একসের, এবং ১৬ ষোল- 

। সের জল যথানিয়মে পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, বালকদিগের 

গ্রহাবেশজনিত পীড়াসমূহ নিবারিত হয়, এবং তাহাদের মেধা ও স্মৃতি প্রভৃতির 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

পিপ্পল্যাগ্ভ ঘুত ।-_ঘ্বত /3 চারিসের, এবং কন্কার্থ_পিপুল, ধাই- 

1 ফুল, আমলকী, কেশুর, বচ, মুর্বামূল, গুলঞ্চ, আকনাদী, কটুকী, আত- 
ূ ইচ, মুতা, মেদা, মহামেদা, জীবক, খাষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, খদ্ধি, 

৷ বুদ্ধি, জীবস্তী ও যষ্টিমধু-_মিলিত /১ একসের; পাকার্থ জল ১৬ ষোলসের 

যথাবিধি ইহাদের সহিত ঘ্বত পাক করিয়া, ঈষছুষণ ছুগ্ধের সহিত সেই ঘ্বৃত 
শিশুদিগের দন্তোদগমকালে সেবন করাইলে, দস্তোডেদজনিভ সমস্ত পীড়ার 
উপশম হয় । 

লাক্ষা্দি তৈল ।-+তিলতৈল /9 চারিসের, লাঙ্ষীর ককাথ / জারি 
দধির মাত ১৬ ষোলসের, এবং কক্ধার্থ রাঙ্গা, রক্তচন্দন, কুড়, মুতা, অশ্বগন্ধা, 

হরিদ্রা, দারুহরিভ্র, শুল্ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্ববামূল। কট.কী ও রেগুকা,- 

মিলিত /১ একসের; যথাবিধি পাক করিয়া, এই তৈল বালকদিগকে অভ্য 
করাইলে, জরাদির উপশম এবং বলবর্ণের বুদ্ধি হয়। 

৯ 1 এ 



পু 
বালরোগ | ৬৯৯ তি 

ব্যাতত্রীতৈল |-__তিলতৈল “/3 চারিসের; কণ্টকারী, বাসক, বেলছাল, ' 
ও কেশুরিয়া ইহাদের প্রত্যেকে... রস /3 প্চারিসের, কাজি+/ও চাঁরিসের, কন্কার্থ 

__মুতা, মোটরস, রাধীজিন, গুল্ফা। "দেবার, যটিম, বেড়েল রান্া, হরিদ্রা, 

দ্ারহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঙ্রিষ্ঠা, প্রিয়, পল্মকেশর, শালপানী, চাঝুলে, 

দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও বালা,__সমুদায়ে /১ এক সের | নিম- 

কাষ্ঠের অগ্নিতে মৃৎ্পাত্রে এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া মর্দন করিলে, 
বালকদিগের জর, অগ্নিবিকৃতি, শ্বাস, কাস ও ত্বগ.রোগ নিবারিত হয়। 

শতপুষ্পীতৈল ।-__তিলতৈল /3 চারিসের, শঙ্পুষ্পী, ঘোড়া নিম, 
সক ও অর্জন, ইহাদের রস বা ক্কাথ--প্রত্যেক /3 চারিসের, কাজি /9 চারি- 

সের, লাক্ষার ক্কাথ /5 চারিসের, দধির মাত /3 চাঁরিসের, কন্কার্থ দাঁড়িমফলের 

| খোসা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচন্দন, 
বেণামূল, শ্বেতচন্দন, বষ্টিমধু, মুতা, শ্তামালতা, শৈবাল, শেফালিকাছাল, রক্তোৎ- 

। পলের মূল ও রসাঞ্জন, মিলিত /১ একসের। পরে গন্ধদ্রব্যসহ গন্ধপাক করিয়া, 
এই তৈল ব্যবহার করিলে, বালকদিগের বিবিধ পীড়া বিনষ্ট হয় এবং কাস্তি, 

1 মেধা, ধৃতি ও পুষ্টির বৃদ্ধি হইয়। থাকে | 

ূ অরবিন্দাসব |-_-পদ্ম, বেণার মুল, গাস্তারীফল, নীলোৎপল, মঞ্রিষ্ঠা, 

| 
ূ 
ৃ 

এলাইচ, বেড়েলা, জটামাংসী, মুতা, অনস্তমূল, হরীতকী, বহেড়া, বচ, আমলকী, 
শঠী, শ্যামালতা, নীলমূল, পটোলপত্র, ক্ষেৎপাপড়া, অর্জুনছাল, মউলফুল, যষ্টিমধু, 

। ও মুরামাংসী, - প্রত্যেক দ্রব্য ১ এক পল ( আটতোল! ), ভ্রাক্ষা ২০ বিশ পল, 
ধাইফুল ১৬ যষৌলপল, চিনি ১২/ সাড়েবারসের, মধু /৬1০ সওয়৷ ছয়সের এবং 
জল ১২৮ একশত আটাইশ সের 3; এই সমুদয় দ্রব্য আবৃত মুৎপাত্রে এক মাস 

৷ কাল রাখিয়া দিবে। পরে কন্ধদ্রব্যগুলি ছাকিয়৷ ফেলিবে। এই আসব বালক- 

দিগের সব্বরোগনাশক এবং বল, পুষ্টি ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক। 

০ 

সদ 



বিষ-চিকিৎসা। 

বিষের প্রকারভেদ |___সাধারণতঃ বিষ হুইপ্রকার, স্থাবর ও জঙ্গম। 

উত্ভিন্বিষের মূল, কন্দ, পত্র, পুষ্প, ফল, বন্ধল, ক্ষীর, নির্ধ্যাস ও সার প্রভৃতি 
পদার্থকে এবং দারমুজ ও শে'কোবিষ প্রভৃতি ধাতুবিষকে স্থাবর বিষ, আর প্রাণি- 

বিষকে জঙ্গম-বিষ কহিয়া থাকে । 

স্থাবর-বিষের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ।-_স্থাবর বিষসমূহের মধ্যে মূলবিষ 
অযথানিয়মে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, শরীরে দণ্ডাদিদ্বারা পীড়নের ন্তায় ব্যথা, প্রলাপ 

ও মোহ উৎপন্ন হয়। পত্রবিষে শরীরে কম্প এবং শ্বাস হইয়া থাকে । ফলবিষে 

অগ্ডকোষে শোথ, শরীরে জালা ও আহারে অরুচি জন্মে । পুষ্পবিষে বমি, 

আখ্মান ও মৃচ্ছ1 হইয়া থাকে । ত্বকৃ, নির্ধ্যাস ও সার-বিষ সেবনে মুখে হুর, 
চর্মের কর্কশতা, মন্তকে বেদনা ও কফম্রাব হয়। ক্ষীরবিষে মুখ হইতে ফেন- 

নির্গম, শরীরে ভারবোধ ও দাস্ত হইতে থাকে, ধাতুবিষে হৃদয়ে ব্যথা, মৃচ্ছণ ও 

তালুদেশে জালা উপস্থিত হয় । এই সমস্ত বিষ প্রায়ই সগ্যোমারক নহে, ক্রমশঃ 

বিবিধ অসুস্থতা উৎপাদন করিয়া কালাস্তরে প্রাণনাশ করিয়৷ থাকে । 

জঙ্গমবিষের লক্ষণ ।-__জঙ্গম-বিষের মধ্যে ফণাবিশিষ্ট সর্পের দংশনে 
দষ্টস্থান কৃষ্টবর্ণ হয় এবং দষ্টব্যক্তি বাতজনিত বিবিধ গীড়ায় পীড়িত হইয়া 
থাকে । মগুলী-সর্প অর্থাৎ যেসকল সর্পের গাত্রে চাক! চাক! দাগ থাকে; 

তাহাদের দংশনে দগ্স্থানে পীতবর্ণ ও কোমল শোথ জন্মে এবং পিত্বজনিত বিবিধ 

“নারিনারউিউটিটিউটিরিরি টার টারিটিরারিি 



জস্ ----_ঁিিিিটিিিটটট শালী শশী শশ্শশীীশীশী 

পি বিষ-চিকিশুসা! 1 ব০১ রর 

থাকে, সেইসকল সর্পের দংশনে দষ্টস্থানে কঠিন পিচ্ছিল ও. পাতুবর্ণ শোঁথ জন্মে ) 
ক্ষতস্থান হইতে স্গিপ্ধ ও গাড় রক্তআব হইতে থাকে এবং কফজনিত নানাপ্রকার | 
উপদ্রব উপস্থিত হয় । | ৃ 

অজীর্ণরোগী, পিত্তবিকারী, আতপার্ড, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত, ক্ষীণক্ষতরোগী, 

প্রমেহ ও কুষ্ঠরোগার্ড, গভিণী 'এবং কক্ষ ও হুর্বল ব্যক্তিগণ সর্পদষ্ট হইলে, অল্প- 

কালমধ্যেই বিপন্ন হইয়া পড়ে । 

সর্পদংশনে সাঙ্ঘাতিক অবস্থ। ।-__অশ্বখবৃক্ষের তলে, শ্মশান- 
ভূমিতে, উইচিপির উপরে বা চতুষ্পথ স্থানে সর্পে দংশন করিলে, সে রোগীর 
জীবন-রক্ষা হয় না। এইরূপ প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে এবং ভরণী, আরা, মঘ, 

অশ্নেষ৷ ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে সর্প দংশন করিলেও রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিয়া | 
থাকে । যাহার মর্মস্থানে সর্প দংশন করে, যে রোগীর শরীরে অজ্্রন্বারা ক্ষত ৷ 

করিলে রক্ত নির্গত হয় না, অথবা! লতা প্রভৃতি দ্বারা সবলে আঘাত করিলে দাগ 
উদগত না| হয় কিংবা শীতলজলের ছাট দিলে রোমাঞ্চ ন! হয়, যাহার মুখ বক্র 

হইয় বায়, চুল ধরিয়া টানিলে চুল উঠিয়া বায়, গ্রীবা অবনত হয়, হন অর্থাৎ 
চোয়াল বদ্ধ হইয়া যায়, দষ্টস্থানে রক্তবর্ণ কিংবা ক্ুষ্ণবর্ণ শোথ হয়, মুখ হইতে 
বাতির স্তায় লাল! নির্গত হয় অথব! মলদ্বার ও মুখ__উভয় পথ দিয়া লালা বা 

| রক্ত নির্গত হয়, সেই রোগীর চিকিৎসা! বিফল । দষ্টস্থানে চারিটা দস্তপাতের 

চিহ্ন লক্ষিত হইলে, তাহাও অসাধ্য । 

ভিন্ন ভিন্ন বিষপ্রকোপ-লক্ষণ।-__বৃশ্চিকে দংশন করিলে, দটস্থানে 
অত্যন্ত জাল। ও ভেদনবৎ যাঁতন! হয় এবং বিষ অতিশীদ্র উর্ধাশরীরে গমন করিয়া 

1 অবশেষে দষ্টস্থানে আসিয়া অবস্থিত থাকে । হৃদয়, নাসিকা, চক্ষুঃ ও জিহবা 
৷ প্রভৃতি স্থানে বৃশ্চিক দংশন করিলে, ক্রমশঃ দষ্স্থানে ক্ষত হইয়া মাংদসকল 
৷ খসিয় পড়ে এবং. রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়! থাকে । 

ভেক. একটা দস্তদ্বারা দংশন করে; তাহাদের দংশনে রোগীর পিপাসা, নিদ্রা 

৷ বমন, বেদনাযুক্ত .শোথ ও পিড়ক1 জন্মে। মুযিকের শুক্রে বিষ; এজন্ত 

| হজের শুক্রম্পর্শে শরীরে বিষের কাধ্য প্রকাশিত হয়; তপ্তিনন অন্যজাত্ীয় 
 মৃষিকের দংশনেও বিষের কার্য প্রকাশ পাইয়া থাকে । মুষিকে দংশন করিবো, 



| 
এসকল কবিরাজি-শিক্ষা। 

পপি 

দ্থান হইতে রক্তআাব হইতে থাকে, হইতে থাকে, শরীরের স্থানে স্থানে. গোলাকার শোথ 

জন্মে, এবং জর, চিত্তচাঞ্চল্য, রোমহর্য ও গাত্রে জালা! উপস্থিত হয়। ফোন 

কোন মুধিকের দংশনে মুচ্ছ?, শরীরে মৃষিকের আকৃতির স্তায় শোথ, বধিরভা) 
জর, মন্তকে ভারবোঁধ, শরীরের বিরসত! এবং মুখ দিয়! লাল! ও রক্তত্রাব হইতে 
দেখা যায়। এইরূপ মৃষিকদংশনে রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। লুতা 

অর্থাৎ মাকড়সার বিষে ক্ষতস্থান হইতে রক্তআ্রাব হয়, ক্ষতস্থান ক্রেদযুক্ত হইয়া 
থাকে, এবং ব্রিদোষজনিত জ্বর, অতিসার, দাহ, পিড়কা, গাত্রে চাক চাক! দাগ 

এবং নীল ও গীতবর্ণ, কোমলম্পর্শ ও বিস্তৃতিশীল শোথ জন্মে। অন্তান্ত জীবের 

দংশনাদিবশতঃ দগ্স্তানে জ্বালা, শোথ ও বেদন! প্রভৃতি -বিষলক্ষণ প্রকাশ 

পাইয়া থাকে । 

উম্মত্ত শৃগালাদির দংশন বিষ ।-_ উন্মত্ত শৃগাল বা! কুকুর প্রভৃতি 
জীবে দংশন করিলে দষ্টস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ রক্তত্রাব এবং সেই স্থানে স্পর্শশক্তির 

অল্পতা হইয়া থাকে । শরীরে সেই বিষ বেশী দিন অবস্থিত থাঁকিলে, ক্রমে ক্রমে 

জর হয়; এবং পরিশেষে রোগী উন্মত্তবৎ হইয়া, দংশক-জীবের হ্যায় রব ও 
তাহার কাধ্যাদির অঙ্গুকরণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় । জর 
দর্পণে দংশক-জীবের রূপ দেখিতে পাইলে, কিংবা জল দেখিয়া অথবা! জলের নাম 

শুনিয়া ভয় প্রাপ্ত হইলেও তাহার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । উন্মত্ত শৃগালাদির 

বিষ বহুদিন পর্য্যস্ত অনেকের শরীরে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া, সহসা প্রকুপিত হইয়া 
সাজ্বাতিক হইয়া উঠে; দংশনের ১ এক বংসর বা ২ ছুই বৎসর পরেও 

রি িিকানিনউলরঠনিএকিিন লনিনাডি 

" হীনবীর্য্য-বিষ |-_-ভোজনাদি দ্বারা হীনবীর্ধ্য বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, 
সহসা তাহাতে প্রাণনাশ হয় না) কিন্ত উহা কফের সহিত মিশ্রিত হইয়। দীর্ঘকাল 

শরীরে অবস্থিত থাকে এবং ক্রমশঃ মলের তরলতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের 

দৌর্গন্ধ্য ও “বিধর্ণতা, পিপাসা, মৃুচ্ছণ, ভ্রম ও শ্বরের বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণসমূহ 
প্রকাশ করে। এই বিষ 'আমাশয়ে অবস্থিত থাকিলে, কফ-বাতজনিত লাদা- 
রঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ;'পক্কাশয়ে থাকিলে, বাত-পিত্তজনিত" রোগ উৎপন্ন স্থয়, 
বং .কেশ ও "শরীরের লোমসকল: উঠিয়া যায় ; রস-ধাতুগত' হইলে, আহারে 
ঠা অগ্নিমান্দ্য, শরীরে বেদনা, ছুব্বলতা, জয়, বমনবেগ,.শরীরে ভারযোঁধ, 

৮. ' 
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লোমকৃপসমূহের রোধ, মুখের বিরসতা এবং অকালে চর্সের শিথিলতা ও কেশের 

শুভ্রতা৷ প্রকাশ পায় ; রক্তগত হইলে কুষ্ঠ, বিসর্প, পিড়কা? প্লীহা) রক্তাপত্ত, স্চচ্ছ, 

এবং ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্মরোগ উৎপন্ন হয়। মাংদগণ বিষে অধিমাংস, মাংসার্কা,দ, 

অর্শঃ, অধিজিহব ও উপজিহ্ব প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে । মেদোগত 

বিষে গ্রন্থি, কোবৃদ্ধি, মধুমেহ, স্তৌল্য ও অতিশয় ঘন্ম প্রকাশিত হয়। বিষ 
অস্থিগত .হইলে, অধ্যস্থি, অধিস্ত, অস্থিতে বেদনা ও কুনখ গীড়া জম্মে। 

মজ্জগত বিষে অন্ধকারদর্শন, মুচ্ছণ, ব্রম, সন্ধিস্থানে ভারবোধ, এবং নেত্রাভিষ্যন্দ 

প্রভৃতি জন্নিয়া থাকে । শুক্রগত হইলে, ক্লীবতা, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি 

পীড়া প্রকাশ পায়। এতত্তিন্ন ্রর্ূপ বিষসেবনে কেহ কেহ উন্মাদও হইয়া! থাকে । 

শরীরস্থিত দুষিবিষ, শীতলবায়ু-প্রবাহসময়ে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে প্রায়ই 

প্রকুপিত হইয়া উঠে; তৎকালে প্রথমতঃ নিদ্রাধিক্য, শারীরিক গুরুতা, 

শিথিলতা, জংস্তা, রোমাঞ্চ ও অজমর্দ প্রভৃতি পুব্বরূপ প্রকাশ কধিয়া,পরে স্পারী- 
ভক্ষণজনিত মতৃতা, অপরিপাক, অরুচি, 'গাত্রে চাকা চাকা পিড়কার উদগম, 

মাংসক্ষয়, হস্ত-পদে শোথ, মুক্ছ1, বমি, অতিসার, শ্বাস, পিপাসা, আনত ভিন 

প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

অহিফেন-বিষ ।-_-অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে, সব্বাঙ্গে 

অসহনীয় তীব্র জালা, ব্রহ্মরন্ধ, ফাটিয়া! যাওয়ার ন্যায় যাতনা, সব্ধাঙ্গে চিমি চিমি 

যাতনা, উদরাধান, মোহ ও ভ্রম প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া, ক্রমে রোগীর 

মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 

সর্পদংশন-চিকিৎসা 1-_ হস্তে বা পদে সর্পদংশন করিলে, দ্টস্থানের 
চারি অঙ্গুলি উপরে তৎক্ষণাৎ দৃঢ়রজ্ুদ্বার৷ দৃঢ়রূপে তাগা বাঁধিবে। তানা 

হইলে রক্তসধগলন রুদ্ধ হওয়ায় বিষও সব্ধদেহে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। 

তৎগরে দষ্টস্থান চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে । মুখের কোনস্থানে কোনরূপ ক্ষত 

না থাকিলে, চুষিয়া রক্ত নির্গতি করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে অস্থবিধা 
হইলে, শৃঙ্গ বসাইয়া,বা৷ একটা ছোট বাটা কিংবা গেলাসের মধ্যে স্পিরিট জালিয়। 

সেই 'পাত্রটা-ক্ষতমুখে চাঁপিয়া ধরিবে ; তাহা হইলে তাহা হইতে রক্ত নির্গত 
হইয়া-যায়। : তৎপরে অগ্রিদ্বারা বাঁ অশ্থিসস্তাপে রক্তবর্ণ দগ্ধ-লৌহখগত্বারা-সেই 
ক্ষতস্থান দগ্ধ করিবে । হস্ত পদ- ব্যতীত অন্য যে স্থানে বাঁধিবার জুখিধা “ নাই, 
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পিস সা ++৯িপ পিসি ২০ সিকি সপ লিপ পাপা সী সর পপ সা পানী শি শিশীশীশশাশ পিপিপি চি 

সেইরূপ স্থানে দংশন করিলেও তৎক্ষণাৎ রক্তনিঃসারণ ও দাহ. করান; আবশ্তক ; 

তাহাতেও যথেষ্ট উপকারের আশ! রুরা যায় । বিষ সর্বদেহে' ব্যাপ্ত হইলে, 
তুঁতের জল প্রভৃতি বমনকারক পদার্ঘদবারা বমন করান উচিত। কালিয়া- 
কড়ার মূলের নম্ত দেওয়াও-বিশেষ উপকারক। ঈশলা্গলার মূল জলসহ পেষণ 
করিয়া, তাহার নম্ত দিবে । নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, জিহবা ও কণ্ঠনালীর রোধ 

হইলে, বার্তীকু, ছোলক্গনেবু, এবং লতাফট্কী প্রভৃতি পেষণ করিয়া নস্ত প্রয়োগ 
করিবে ) দৃষ্টিরৌধ হইলে, ছাগছদ্ধের সহিত দারুহরিদ্রা, মরিচ, পিপুল, শু, 
হরিদ্র, করবীর, করঞ্র ও তুলসী পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে । জয়পাল 

বীজের মজ্জীয় নেবুর রসের ভাবন| দিয়! বর্তী করিয়৷ রীখিবে; এবং সেই বর্তী 
মানুষের মুখের লালাসহ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অগ্রন দলে, স্পষ্ট ব্যক্তি ঢলিয় 
পড়িলেও আরোগ্যলাভ করে । সজিনাবীজে শিরীষফুলের রসের ৭ সাত দিন 

ভাবনা দিয়া, তাহ নম্ত, অঞ্জন ও পানজন্ত প্রয়োগ করিলে, সর্প-বিষের উপশম 

হয়। তেউড়ীমূল, দস্তীমূল, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মপ্রিষ্ঠা, সেণদালফলের 
মজ্জা, পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু, এই সমস্ত দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত 
করিয়া, ১৫ পনের দিন গোশৃঙ্গমধ্যে রাখিয়া দিবে । তৎপরে বাহির করিয়া, ৷ 

চারি আনা ৰা ততোধিক পরিমাণে, ছ্ধ, ঘ্বত ও মধুর.সহিত সেবন করাইবে। 
ইহার প্রলেপ এবং নস্ত লইলেও বিশেষ উপকার তয় । 

. ফণাবিশিষ্ট সর্পের দংশনে নিপিন্দার মূল, অপরাজিতা ও হাঁপরমালীর ক্াথ 

পান করাইবে। মগুলীসর্পের দংশনে মঞ্জিষ্ঠা, মধু, যষ্টিমধু জীবক, খাষভক, 
'; চিনি, গাস্তারী ও বটের শুঙ্গার ক্কাথ পান কবাইবে। রাজিল মর্পের দংশনে 

মরিচ, পিপুল, শুঠ, আতইচ, কুড়, ঝুল, রেণুকা, তগরপাছুক1 ও কটা, 

ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিজ্রা, 
ও-কাটানটের মূল, ইহাদের ক্কাথে দ্বত প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে, সমুদ্ান্ 
সর্ঘবিষই বিনষ্ট হয়। ৮1১০ দশটা গোলমরিচ ও হুড়ছুড়ের মুল জলসহু পেষণ 
করিয়া-সেবন করাইলেও সর্পবিষ নষ্ট হয়|: ইহা! মেবমের কিছুক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ 

ফট্কিরির জঙ্গ পান করান আবগ্তক ;তাহাতে বমি হইলে, বিষের হাস হয় নাই 
বুঝিতে হইবে, এবং- পুনরায় এ ওষধ সেবুন,করাইতে হইবে। ৮ রর 
এবং. ভূ'ইচাপার মূল সেবনেও সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে । 

৮ _ _ _ _ __.- এ 



]* ++ শিটিটি লাশ শি শান 
টি বিষ-চিকিগুসা |. ৭০৫ র্ 

:.. ব্বশ্চিক প্রভৃতির দংশন-চিকিৎসা।-__নৃশ্চিক-দংশনে দানে 
বারংবার তার্পিন-তৈল মালিশ করিবে,কিংব! জলসহ পাথুরিয়! কয়লা! ঘষিক্ব! প্রলেপ 
৷ দিবে। গব্যস্বত ও সৈন্ধব-লবণ একত্র মিশ্রিত উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলেও হু 
| বিষ নষ্ট হয়। কাল-কচুর আঠা মর্দন করিলে, বৃশ্চিক-বিষ নিবারিত হয়। চিটে 
৷ গুড় লাগাইলেও বুশ্চিক-দংশনের জ্বালা নিবারিত হইয়া থাকে ৷ ভেকের বিষে 

প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ পূর্বক মনসাসীজের আঠার সহিত শ্রিরীষের বীজ পেষণ 
করিয়া প্রলেপ দিবে । মুষিক-বিষেও প্রথমতঃ ক্ুক্তমোক্ষণ আবশ্তক ; তৎপরে 

ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈম্ধব-লবণ একত্র বাটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ করিয়া, অথব! 
। আকন্দের মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে, এবং দারুচিনি ও শু ঠের চূর্ণ সমভাগে 
। উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে । মাকড়সার বিষে রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বেণা- 
_ মুল, পারুল, নিসিন্দা, স্বর্ণক্ষীরী, তগরপাছুকা, শিরীষবীজ, বালা ও অনস্তমূল-_- 

৷ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং কুড় ২ ছুইভাগ, একত্র শেলুরক্ষের রসের সহিত 
৷ পেষণ করিয়া প্রলেপ দ্রিবে। অপরাজিতা, অর্জুনছাল, কুড়, শেলু, অশ্ব, বট, 

৷ পাকুড়, ষজ্ঞডুমুর ও বেতসছাল, ইহাদের ক্াথ পান করিলে, মাকড়সার বিষ ও 

৷ কীটবিষ প্রশমিত হয়। কীচা হরিদ্রা, ছুগ্ধসহ পেষণ করিয়া মর্দন করিলে, গরল | 
নিবারিত হইয়া থাকে । বচ, হিং, সৈন্ধব-লবণ, গজপিগ্পলী, আকনাদী, আতইচ, 
। শু'ঠ, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া, ।« চাঁরি 
। আন! পরিমাণে সেবন করিলে, যাবতীয় কীটের বিষ নিবারিত হয়। 

উম্মভ-কুকুর শুগালের দংশন-চিকিৎসা 1_ উন্মত্ত কুকুর ব! 
শৃগালে দংশন করিলে, দষ্টস্থান চিরিয় তাহা৷ হইতে রক্ত্রাব করাইবে। পরে 

' সেই স্থান অগ্নি, ক্ষার অথবা উষ্ণত্বৃতদ্বারা দগ্ধ করিবে, এবং পুরাতন-দ্বৃত পান 
৷ অথব৷ ধুতুরার মূল কিংবা কুঁচিলা ১ এক বা ২ ছুই রতি-পরিমাঁণে সেবন করা- 
ইবে। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে সিদ্ধি সেবন করিলেও বিশেষ উপকার হয় । স্বেত- 

পুনর্নব! ও ধুতুরার মূল সমভাগে একত্র সেবন করান উপকারক | পারদ, গন্ধক, 
ও কান্তলৌহ, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা৷ এবং অত্র ২ ছুইতোলা, এইসকল দ্রব্যে 
যথাক্রমে রাঁখালশশা, বৃহতী, ব্রন্ধী, নীলঙ্ট'দী, শতমূলী ও আলকুশীর রসের এক 
একবার ভাবনা দিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বটিক! করিয়া, শীতল জলসহ সেবন 

| করাইবে। ঘুঁটিয়ার ছাই আকন্দের আঠায় ভিজাইয়া ও রৌদ্র শুফ করি্া,তারার 
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৬1 
পি কবিরাজি-শিক্ষা। | ূ 

ন্ত লইলে, বিশেষ উপকার পাওয়া, যায়। কুকুরে কামড়াইলে, সীজের আঠীয় 
শিরীফবীজ ঘষিয়া দ্টস্থানে প্রলেপ: দিবে, এবং ০০ বাঁটিয়া ও তাহার মধ্যে ূ 
মেষলোম পুরিয়৷ সেবন করাইবে। ' | 

বিষাক্ত দ্রব্যতক্ষণে চিকিৎস! ।_ বিষ, বিষাক্ত দ্রব্য, অথবা অহি- 
ফেনাদি পদার্থ উদরস্থ হইলে, তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। তুঁতে-ভিক্কান জল 
উত্তম বমনকারক | বিষ কণ্ঠগত হইলে, চিনি ও মধুর সহিত কীচা কয়েৎবেল, 
এবং আমাশয়গত হইলে চিনি ও মধুর সহিত তগরপাছুকার চূর্ণ লেহন করাইবে। 
বিষ পক্কাশয়গত হইলে, গোরোচনার সহিত পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা 

পেষণ করিয়া পান করাইবে। রক্তগত বিষে শেলুবৃক্ষের মূল, ত্বক ও অগ্রভাগ 

অথবা কুলের মূল, ত্বক ও অগ্রভাগ, কিংবা! যজ্জডুমুরের মূল, ত্বক ও অগ্রভাগ, : 
অথবা অপরাজিতার মূল, ত্বক্ ও অগ্রভাগের ক্কাথ সেবন করাইবে। মাংসগত ূ 

বিষে মধুর সহিত খদিরারিষ্ট এবং জলের সহিত কুড়চীর মূল সেবন করিতে দিবে। ৰ 
বিষ সর্ধদেহগত হইলে, এবং কফের বেগের আধিক্য প্রকাশিত হইলে, বেড়েলা, 
গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, মউলফুল, তগরপাছুকা, পিপুল, শু'ঁঠ ও যবক্ষার, এই- 
সমন্ত' দ্রব্য নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, গাত্রে মর্দন করিবে । 

দৃষিবিষার্ত রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহপান্নু করাইয়া, বমন ও বিরেচনদ্বারা শোধন 
। করান আবশ্তক | পিপুল, বেণামূল, জটামাংসী, লোধ, ছোট-এলাইচ, সৌবর্চল, 
মরিচ, বালা, বড়-এলাইচ ও স্বর্ণগৈরিক, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ মধুর সহিত 
সেবন করাইলে, দূধিবিষের শাস্তি হয়! 

ূ প্রযোজ্য উষধ |__মনছাল, হরিতাল, মরিচ, দারুমূজবিষ, হিস্ুল, 

অপামার্গমূল, ধুত্রার মূল, করবীরমূল, ও শিরীষমূল,_-প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ 

ূ চ্র্ণ লইয়া, তাহাতে রুদ্রাক্ষ ও অপরাজিতাঁর রসের ১০০ একশতবার ভাবনা 

ূ দিয়া, মুগের স্টাঁয় বটিকা করিবে । এই বটিকা সেবনে সর্পদংশন বা বিষপানঞ্জনিত 

অচৈতন্ নিবারিত হয়। এই ওষধের নাম ভভীল্লন্ভ্রল্রস্প । কালিয়াকড়ার 

মূল, ছাতিমমূলের ছাল ও কুড়, _প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোলা, এবং দারুমুজ ১ 

একমাষা অর্থাৎ %* ছইআনা পরিমাণে লইয়া, আকন্দমূলের ক্কাথেয় সহিত মাড়িয়া 
সর্ষপপ্রমাণ বটিকা করিবে:। 'কুলিকাঁদি নামক এই'ধটিক। সেবনে, বিষে মৃতকল্প 
ব্যজিও 'পুনর্জীবন লীভ.করে' এই উষধর্ধারা ছুরারোগ্য 'বিষম-জরেও বিশে ; 
সস সী তাপ পপ পপ সপ পা 

সা শশী তি সপ তিশা উক্পাশিশ িশী্াশাি শট টি শশী পি শি শী 
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। পাক করিয়া ছাকিয়া, তাহার সহিত /3 চারিসের মধু মিশ্রিত করিবে। মৃত্যু- 

৷ পঁচিশ দের গুড় গুলিরা, তাহাতে পিপুল, প্রিযন্কু, কুড়, এল[ইচ, নীলমূল, নাগে- 

৷ স্বর, হরর, দারুহরিদ্রা ও শঁঠ, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ আটতোলা। পরিমাণে প্রক্ষেপ 

উপকার হয়া থাকে দূত 2 একসের, অপামার্গের রস /$ চারিসের, এবং 
৷ কক্ার্থ দাড়িমফলের খোলা, কুড়, ছ্বোট-এলাইচ,' বড়-এলাইচ, কাক্ড়াশৃঙ্গী, 
। পিরীষমূলের ছাল, মিঠাবিষ, বচ, কোদীলিয়া, কুড়লয়া, পালিধাছাল, রক্তচন্দন, : 
তগরপাছকা ও মুরামাসী, সমূদায়ে /০ একপোয়! ৷ পাকার্থ জল না দিয়া কেবল : 
এইসমস্ত দ্রব্যের সহিত দ্বত পাক করিয়া, উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে, যাষ- 

' তীয় বিষদোষ নিবারিত হয়। ইহাও বিষমজ্বর নাশক । ইহাকে ম্পিম্রল্লী-্ভভ 
| কহে। ঘ্বত /3 চারিসের এবং' কন্ধার্থ__হরীতকী, কোরোচনা, কুড়, আঁকন্দপত্র, 
। শু'দীমূল, নলমূল, বেতসমূল, মিঠাবিষ, তুলসীপত্র, ইন্ছ্বব, মপ্সিষঠা, - অনস্তমূল, 

_ শতমূলী, পানিফল, বরাহক্রান্তা ও পন্মকেশর সমুদায়ে /১ একসের ; বথাবিধি : 

পাশচ্ছেদী নায়ক এই দ্বৃতও সর্বপ্রকার বিষদৌষ-নিবারক | 

শিরীষাঁরিষ্ট | _শিরীষছাল ৫০ পঞ্চাশ পল, পাঁকার্থ জল ২ ছুই দ্রোণ | 

অর্থাৎ ১২৮ একশত আঁটাশ সের-শেষ ৩২ বত্রিশ সের ;--এই ক্কাথে ২৫ 

দিবে ইহা! একমাসকাঁল আবৃতপাত্রে রাখিয়া, পরে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন 

ৰ করিলে, বিষদোম নিবারিত হইয়া থাকে । 

বিষের চিকিৎসায় ঘখন বিষরোগীর বাঁতাদিদোষ এবং রস-রক্তাঁদি ধাতু 

প্রক্কৃতিস্ত হয়, যখন রোগীর অন্নে রুচি জন্মে, স্বাভাবিক ভাবে মল-মুত্র নিঃস্যত 

' হয়.এবং বর্ণ, ইন্দ্রিয়, চিন্ত ও চেষ্টা প্রসৃতিতে প্রসন্নতা দেখা যায়; তখন সেই 

' রোগী নির্বিষ হইয়াছে বুবিতে হইবে । ্ 
পথ্যাপথ্য |-_-বিষ নষ্ট হওয়ার, পরে রোগীকে কিছুদিন স্ুপথ্যে রাখ। 

নিতান্ত আবশ্যক | “বিষের চিকিৎসাকালে অতি লঘু পথ্য ভোজন করিতে দিবে । 

 কদাচ.নিদ্রা যাতে দিবে না? নিদ্রানাশজন্ত চা, কাফি প্রভৃতি পান করান মন্দ . 

নহে বিষ নষ্ট হওয়ার পরে পুরাতন তওুলের অন্ন, দ্বতপৰ্ ব্যঞ্জন ও চুগ্ধ প্রত্ভৃতি 

: মৈধুনাপ্রতাতি ইহাতে বিশেষ অনিষ্টজনক | 
৫5৬ 

ভোজন করাইবে। সহামত শ্রোতের জলে তান করা অনিষ্টকর নহে। "তৈল, 

মৎস কুলখকলাই, অস্নব্রব্য ও বিরদ্ধদ্রব্য ভোঞ্জন এবং ক্রোধ, ভয়, পরিশ্রম ও 

পম পপি পাপ আপা লাকি পাপী স্পিহাসপশজ পপ ০ ০ পেস্পি শীট টি সিন শিলা পপ পক উল পতি শাশপিশাশীশীপাশীশীিশ শি তা পপি পাক লি 
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ছু্ম অন্ধকারাদি স্থানে কোন জব্য্ারা+বিদ্ধ হইলে, সর্পাদি জন্ততে দংশন 
করিয়াছে বলিয়া আশঙ্কা জন্মে; এবং সেই আশঙ্কা.হইতে জর, সর্দি, মুচ্ছণ, দাহ, 

গ্লানি, মোহ ও অতিসার এরভৃতি রোগ 'উপস্থিত হইয়! থাকে । 
এইরূপ শঙ্কাবিষে রোগীকে সাত্বনাজনক ও আনন্দজনক বাক্যাদি প্রষ্বোগ 

দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবে, পৃব্বোক্ত স্ুপথ্য ভোজন করাইবে এবং চিনি ও মধুর সহিত 
৷ কিস্মিস্, ক্ষীরকাঁকোলী ও যষ্টিমধুচুর্ণ সেবন করাইবে | ক্ষুদে ন+টে, জ্লীবন্তী, 
র বার্তাকু, স্থৃষণী, ইন্দুরকাণী, পান্না ও পটোল, ইহাদের শাক ভোজন, এই অবস্থ।র 

| উপকাঁরক | 

ূ & 

জলমভ্জনে ও উদ্বন্ধনে মুমূর্ুর চিকিৎসা | 
.._ 

জলমজ্জনে কর্তব্য |-_-জলমপ্র ব্যক্তিকে যত শীঘ্র পার জল হইতে 
ৃ তুলিবে। তখন যদি তাহার শরীর উষ্ণ ও অঙ্গদকল শিথিল থাকে, তবেই 
। চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে ; নতুবা চিকিৎসা বৃথা । প্রথমেই রোগীর উর্ধাদেহ 
ূ অবনমিত করিয়া, মুখ দিয়! সমস্ত জল ও মুখের লালা নিঃসাঁরিত করিবে । 

ৃ তৎপরে শ্বাস প্রবর্তিত করিবার জন্য রোগীকে পার্্শারী করিয়া, নাঁসিকাঁতে 
কোনও তীব্র নম্ত প্রদান করিবে কিংবা নিশাদল ও চুণ একত্র করিয়া, তাহাই 

। তাহার নাসিকার নিকট ধরিবে। তাহাতেও শ্বাস প্রবর্তিত না হইলে, অঙ্গুলি, 

| পক্ষীর পালক বা অন্য কোন বস্তব দ্বারা গলমধ্যে সুড়ন্থড়ি দিবে । তাহাতে হাচি 

৷ কিংবা বমনবেগ উপাস্থৃত হইয়া শ্বাস প্রবর্তিত হইতে পাঁরে। এইসমস্ত প্রক্রিয়া 

বিফল হইলে, রোগীকে উবুড় করিয়া শয়ন ' করাইবে, তাহার" বক্ষঃস্থলের নীচে 
র একটা বালিশ দিয়া বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উন্নত করিবে, পরে পুনর্বার পার্খবশায়ী 
ূ করিবে এবং ছুই পীঞ্জরা "হন্তদ্বারা চাপিয্বা ধরিবে। একপল সময়ের মধ্যে ৭৮ 

| বার এইরূপ করিতে হইবে | অথবা রোগীকে চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে, পৃষ্ঠের 
ূ নীচে একটা বালিশ দিয়! কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া! রাখিবে এরং আর এক ব্যক্তিস্বীর! 

| রোগীর জিহবা! টানিয়া ধরিবে ও নিজে রোগীর, মন্তকের' দিকৈ বসিয়া, তাহার 

চি ৬ সস চর শান সা শিপ তি পাশ শি শশী পপ পিল এিজিনিক আত ছা াশিিটিাশীীল্শিশি আপি ৮ পা ক এ পি ক | কিট পপি আসত ৩ শশী শা শ্শ 

তে 



১ ৬ এ সদদি-গরমা-চিকিৎসা । | ৭৯৯ এ 

৷ হস্তদ্বয় বারংবার উপরদিকে ভুলিবে ও বক্ষের উপর স্থাপন করিবে। রোগীর জিহ্বা । 
ূ টানিয়া ন| ধরিয়া, কাহারও দ্বারা তাহার মুখে ফুঁক দেওয়াইয়া, নিজে রূপে ূ 

৷ তাহার হস্তদ্বয় পুনঃ পুনঃ উত্তোলন ও অবনমন করিলেও চলিতে পারে। শ্রীপ্। 
শীঘ্র বারংবার এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে, যদি শ্বাস উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তৎ-: 
৷ ক্ষণাৎ রোগীর হস্ত ও পদ্য নিম্নভাগ হইতে উপর দিকে বারংবার টুঁচিয়া দিবে । 
এবং উষ্ণ বালুকার পোট্টলীদ্বারা হস্তপদে স্বেদ প্রদান করিবে । . . | 

এইরূপ ক্রিয়া্বারা রোগী চেতনালাভ করিলে, তাহাকে অতি অন মাত্রায় | 
মৃতসপ্সীবনী-স্থরা বা ব্র্যাণ্ডিসরাপ জল-মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে এবং যাহাতে । 

উত্তম নিদ্রা হয়, তাহার উপায় বিধান করিবে। চিকিৎসাকালে রোগীর পার্থ 
: জনতা হইতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে । শরীরে সুন্দররূপে বারু লাঁগিতে পারে, 
৷ সব্বতোভাবে তাহার উপায় করা আবশ্তক | কিঞ্চিৎ বললাভ করিয়া সুস্থ হইলে, 

তাহাকে অল্প অল্প উষ্ণ ছুগ্ধ পান করাইবে । তৎপরে ৮১০ দিন পধ্যস্ত বিশেষ : 
 স্থুপথ্যে রাখিবে। ৃ 

ৃ উদ্বন্ধনে কর্তব্য ।-_ উদ্ন্ধনে মুমূর্য ব্যক্তির গলরজ্জ, সত্বর ছেদন! 
করিয়া, পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া-সমূহ দ্বার! তাহার শ্বাস প্রবর্তিত করিবে | গলদেশে . 

: ঈষছুষ্জ ঘ্বত আন্তে আস্তে মালিশ করিবে এবং মুখে ও বক্ষঃস্থলের নিকটে অনবরত . | 
তালবৃস্তের বাতাস দিতে থাকিবে । পরে চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, পুর্ব স্থরাপান ও : 

আহারাদির ব্যবস্থা! করিয়া কিছুদিন বিশেষ সুপথ্যে রাখিবে। 

সন্দি-গরমা-চিকিৎসা | 
সপ পপ 5 0 5--- 
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পপ পাস পপ টি পা ৯ আপ হট পর ৮ কপ পাপা - আসিস লি শট শট 

ূ 
ূ 
ূ 
[ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 

ূ 

কারণ ও লক্ষণ ।-__-অধিকক্ষণ পর্য্যস্ত রৌদ্র বা অগ্নির আতপ সেধন ণ 

করিয়া, কিংবা বহুজনতার মধ্যে থাকিয়া, অথবা অধিক পর্যটন বা! পরিশ্রমদ্বার 

। ক্লান্ত হইয়া, হঠাৎ জলে অবগাহন, জলপান কিংবা অন্য কোনরূপ শৈত্যসেবা 

করিলে, প্রথমে অত্যন্ত পিপাসা হইতে থাকে ও বারংবার মৃত্রত্যাগের ইচ্ছ! হয়; 
রজানটজিনসিদাডি সঙ্কুচিত হইয়া উঠে এবং 

৫ 2০22-22-৯3 ৫ 3 18 টির রাহাত ও টড 

খ 



গ্ 2 ই ৯ শী আপাসপিাল পাতি পপ শিশির পাশ শপ শীত ও শপ সপ | ০ শা ৮? স্পা স্পা ১২ হরর 

ৃ ৭১০ কবিরাজি-শিক্ষা | 
টি আস শশা 

সী পপি 

অত্যন্ত বেগের সহিত বারংবার হৃদস্পন্দন হইতে থাকে । নাড়ীর বেশ প্রথ 

৷ অধিক হইয়া, ক্রুমে বিষম ও হছুব্দল হইয়! পড়ে) শবের সহিত ঘন ঘন শ্বা; 

। বহিতে থাকে এবং অবশেষে রোগী মুচ্ছিত হইয়া পড়ে। এই পীড়াকে চলি 

কথায় “সদ্দিগরমী” কহে। ইহা আশ্ত প্রাণনাশক 3 এইজন্য এই পীড়া উপস্থিং 

৷ হইবামাত্র ইহার চিকিৎসাবিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্তক। 

চিকিৎসা ।___পীভার উপস্থিতি মাত্রই, রোগীকে ছায়া ও বায়ুসধ্চারযুত 
স্থানে উপযুক্ত শব্যায় চিৎ করিয়া শয়ন করাইবে । রোগীর পার্খে' জনতা হইবে 

দিবে না। মস্তকে ও বক্ষ£স্থলে শীতল জলের ছাট দিবে । শ্বাসরোধ হইলে 

1 জলমগ্ রোগীর চিকিংসোক্ত উপায়দ্বার শ্বাস প্রবর্তিত করিবে। জয়পালঘটিং 

৷ উষধ অথবা অন্য কোন তীব্র বিরেচক ওুঁষধ দ্বারা বিরেচন করাইলে ভাল হয় 
ৃ ' ইহাতে বমন করান অনিষ্টজনক | শীপ্ব চেতনালাভ না হইলে, জলের সহিত 

 শ্বেতসর্ষপ, শু'ঠ ও লঙ্কামরিচ ঝাটিয়া, গ্রীবাদেশে তাহার পটা বদাইয়া দিবে 

এই সমস্ত ক্রিয়াদারা রোগীর চৈতন্যলাভ ও শ্বাস প্রবর্তিত হইলে, জলমিশ্রিত 

। সুরা অল্পমাত্রার পান করাইয়া নিদ্রা যাইতে দিবে । সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, লছ 
৷ আহার,ভোজন.করাইবে এবং 91৫ দিন পর্য্স্ত বিশেষ সাবধানে রাখিবে। 

* বৃক্ষ প্রভৃতি কোন উচ্চ,স্থান হইতে পতিত হইয়া, অগবাঁ নিকটে বজ্রপাত, 
জন) তাহার উত্তাপে বা ভয়ে,অভিভূত হইয়া অচেতন হইলে, সর্দিগরমীর ন্যায 

চিকিৎসা করিতে হইবে । 

ূ 
ৰ 

ৃ 

০০৩ 
পেতে টিযজ পপ পাপে 0 € 

আতপ.ব্যাপদ ( রোদলাগা ) চিকিৎসা । 

লক্ষণ |___অধিকক্ষণ সুধ্যের প্রখর তাপ শরীরে লাগাইলে, তৃষ্ণা, ত্বকের 

ৰ রুক্ষতা, ভ্রম, চক্ষুরঃরক্তবর্ণতা, মুচ্ছ, নাড়ীগতির বিষমতা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট- 

বোধ, হস্তপদে খিচুনি এবং বমন ও মৃত্রবেগ গ্রভৃতি অন্নুখ উপস্থিত হয় ; কাহারং 

কাহারও জর হইতেও দেখ। যায়। চলিত কথায় ইহাকে, “রোদলাগা” কছে। 

এই.রোগে যদি রোগী অত্যন্ত হস্তপদ ছুড়িতে থাকে, হস্ত-পদ' নীলবর্ণ হইয়া যায়, 

5. 7 সা ৮ পপ পপ পপ পা ৩ হা. ও হর ০০ ০. 
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র্ রোদলাগা-চিকিৎসা। ৭১১ 
শী শির্পাশীটি এ প্ীীশী্ীীশীশি ৮ শী পীশীি ০০ 

৷ এবং নাড়ীর গতি সমরে সময়ে অনুভূত না হর, তাহা লে, তাহার গরাণরক্ষ 
হওয়া কঠিন হইয়া! উঠে। 

! চিকিতসা ।-_-এই পীড়া উপস্থিত সিটি টো গাত্রবন্ত্র প্রভৃতি 
| তৎক্ষণাৎ খুলিয়৷ দিয়া, ছায়াধুক্ত, জনতাশূন্য এবং যেখানে উত্তমরূপে বায়ু প্রবা- 

| 858885 শয়ন করাইয়া, তালবৃস্তদ্বারা ব্যজনন করিবে। 

র সেই তালরুস্তে মধ্যে মধ্যে শীতল জলের ছাট দেওয়া আবশ্তক; তাহ! হইলে 
| গুড়া গুড়া খাতল জল রোগীর শরীরে লাগিয়া উপকার করে। অল্প অল্প চন্দন- 

ৰ মিশ্রিত শীতল জল বারংবার পান করিতে দিবে; কিন্তু একবারে অধিক জল 

কদাচ পান করিতে দিবে না, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । একখণ্ড বন্্র শীতল 
৷ জলে ভিজ্গাইয়া নিঙ ডাইয়া সেই বন্ধদ্বারা রোগীকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবে। সুস্থ 

৷ হইলে সহন্রধারার বা বীঝ.রার জলে ক্লান করাইবে। ইহাতে ুচ্ছ 1 হইলে, এক- 
ূ খণ্ড কম্বল বা ফ্ল্যানেল অত্যুষ্ জলে ভিজাইয়া ও নিঙড়াইয়া, তাহাতে তার্পিপ- 

| তৈলের বেশ.করিয়। ছিটা দিয়া, সেঁইখাঁনি গ্রীবাদেশে জড়াইয়া, তাহার উপর 
একখানি কলার পাতা৷ বা অপর কোন শুষ কাপড় দিয়! বাঁধিয়া রাখিবে। কিছু- 
ক্ষণ পরে মৃচ্ছণত্যাগ হইলে, রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিবে, তখন সেইদমন্ত 
কম্বলার্দি খুলিয়া দেওয়া আবশ্তক | দেহ শীতল এবং নাড়ীর গতির ব্যতিক্রম 

৷ ঘটিলে, স্বেদ-প্রদান ও মৃতসপ্্রীবনী-স্ুরা পান করিতে দিবে । 

1. ষধ প্রয়োগ 1-_চিনি ১৬ যোলতোলা, ঘষা স্বেতচন্দন ১ একতোলা, 
| গোৌঁড়ানেবুর রস ৮ আটতোলা, শতমুলীর রস ৮ আটতোলা, এবং মউরীর তৈল 

॥ অর্ধতোলা, এইসমন্ত দ্রব্য একত্র /২ ছুইসের জলে আলোড়িত করিয়া, বারং- 

| বার সেই জল অল্পে অল্পে পাঁন করাইলে, এই গীড়ার শাস্তি হইয়া! থাকে । 
' ত্রিফলার জল এবং মুচ্ছারোগোক্ত তৈল ও ওষধসমূহও এই পীড়ায় ব্যবহার করা 
ূ যাইতে পারে। 

| শরীর প্রক্কৃতিস্থ না হওয়া পথ্যন্ত বিশেষরূপে সাবধান থাকা আবশ্তক, এবং 
বলকর, পুষ্টিকারক, দ্সিদ্ধ ও সারক অন্ন ভোজন ব্যবস্থেয় | 

| 

ূ | 
উনার ররর টির রায়ের রিয়ার. 

সস সি সক 
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প. ৭১২. করিরাজি-শক্ষা তু 
] রি 

শি শাশাশীিশি্পাস্পিশ্স শশ্ীশিীশীী কী সি পপি শাশীশীশ ১ পিক শেপ পিস আশ শীশাশিসি শীল শশী শিশির শি পিসী পীপীসীস্পীপীশি পিসী জা? ০ 

তত্বোন্মাদ (ভাবলাগা।) চিকিৎসা । 
৩ পু 

- লক্ষণ ।__ধর্্মাদি বিষয়ে অত্যন্ত নিবিষ্টমনে অবিরত চিন্তা করিলে, বায়ু 

৷ প্রকুপিত হওয়ায় সহসা এক গ্রকার রোগ উপস্থিত হয়। সাধারণ কথায় লোকে 
তাহাকে “ভাবলাগা” বা “দশাধরা” কহে। এই রোগে মুচ্ছ?, মৃতব্যক্তির ন্যায় | 

চক্ষুতে তারকাদ্য় অচল, চক্ষু উন্মীলিত ও স্পর্শজ্ঞানের লোপ প্রভৃতি লক্ষণ : 

| উপস্থিত হয়, এবং রোগী মৃতবৎ পতিত হইয়া থাঁকে | কাহারও বা বক্তৃতাঁশক্তির : 

| প্রকাশ, দাস্তিকতা, উগ্রতা, আক্ষেপ (হাত-পা-ছেঁণড়া ), হাস্ত, নৃত্য, মত্ততা 
ও রোদন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়! থাকে । সন্থীর্তন প্রভৃতি চিত্তোন্মাদকর 
৷ ঘটনাকালে এই পীড়া বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়। . | 

চিকিৎসা! ।__এই গীড়ায় অচেতন হইয়া পড়িলে, মৃচ্ছ? *ও. অপন্মার- 
রোগোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া চৈতন্য সম্পাদন করিবে । শতধৌত দ্বত মর্দন 
এবং মৃচ্ছণ, বাতব্যাধি ও উন্মাদরোগোক্ত বধ বিবেচনাপুর্বক প্রয়োগ করিলে, 
ক্রমশঃ গীড়ার শাস্তি হইয়! থাকে । শ্বেতচন্দন, অনস্তমূল, শ্তামালতা, তালমুলী, 
যষ্টিমধু, বিটলবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নীলু দীমূল, 
নাগেশ্বর, জটামাঁংসী, কুলেখাড়ার বীজ, বালা, বেণামূল, গিরিমাঁটা, বেড়েলা ও 
গোরক্ষচাকুলে--প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে-_-একত্র চুর্ণ করিয়া, ॥* অর্ধীতোল। 

মাত্রায়, ধারোফ্ণছুপ্ধের সহিত সেবন' করিলে তত্বোন্মাদ-রোগের শাস্তি হয় । স্বর্ণ, 
মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, লৌহ, বংশলোচিন ও কপ্ূর-_প্রত্যেক দ্রব্য সম- 
ভাগে লইয়া, তাহাতে ব্রিফলার কাথের ভাবনা] দিয়া, ১ একরতি-প্রমাণ বটিকা 

1 করিয়া ছায়ায় শু করিবে । জলসহ ঘষিয়! ইহা! নাসাবিবরে ফুৎকার দ্বারা প্রবেশ 
1 করাইয়া! দিলে, রোগীর চেতনালাভ হয়, এবং ইহার নস্ত লইলেও চৈতন্যসম্পাদন 
1 হইয়। থাকে । নিয়মিতরূপে প্রত্যহ শতমূলীর রসের সহিত এ বটিকা সেবন 
| করিলে, ক্রমশঃ পীড়ার শাস্তি হয়। 
| পথ্যাপথ্য ।-__পুরাতন-শালিতগুলের অন্ন, মুগ ও ছোলার দা'ল, যব ও 

| গমের রুটা, তিল, ধারোষ গব্যছুগ্ধ, ঘ্বৃত, মাখন, মিছরির সরব, পাঁক1 পেঁপে ও 

3. উজ ৮৯৯ ০০৮ তি 38, রত 25০5 দহ এ .. 



২০ শিট জগ 
সি. তাগুব-বাতব্যাধি-চিকিৎসা | প১৩ রং 
সস জপ ক পপ পপ শপ পিসী সপ পাপা পাপা পা | ৩৮ ঠাপা শা ১০ শী ও পাশপাশি স্পিসট। পপ পপ ০ 

ূ ইন্ষু প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, ক্রোতোজলে স্নান, *তৈলমর্দন, বিলাসিতা, এবং সব্বৃত্ত 

৷ প্রিয়জন ও বিশ্বস্তা প্রিয়তম। যুবতী কামিনীর সহিত সর্বদা কথোপকথন প্রভৃতি 

৷ চিত্তবিনোদক ক্রিয়। এই পীড়ায় উপকারক। ইহার বিপরীত আহার বিহারাদি 
' অন্ুপকারক | 

তাগুব-বাতব্যাধি-চিকিৎসা । ৰ 
ূ ---8০১-7 ূ 
] ন্ বে ্ 

ৃ নিদান।- অতিরিক্ত ভয়, ক্রোধ, বা হর্ষ, আশাভঙ্গ, শারীরিক-কৃশতা- ৃ 

৷ কারক ক্রিয়াসমূহ, নিপ্রাবিঘাত, বলক্ষয়, আঘাতপ্রাপ্তি, ক্রিমিদৌষ, মলবদ্ধতা, 

৷ এবং স্ত্ীদিগের খতু-বিপধ্যয় প্রন্ৃতি কারণে বারু কুপিত হইয়া, এই তাণডবরোগ 

| উৎপাদন করে । ইহাতে প্রথমতঃ প্রায়ই বাম বাহু, পরে দক্ষিণ বাহু, তৎপরে ; 

ৃ পদদয়, এবং ক্রমশঃ সর্বশরীর কুম্পিত হইয়া থাকে । এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি । 

ূ 
ৃ 
ূ 

মুষ্টিদ্বারা' কোন দ্রব্য ভাঁল করিয়া ধরিতে পারে না, চিাজিভাদিিজদ 

তুলিয়া! দিতে পারে না, সর্বদা অস্থিরভাবে থাকে, বারংবার অতি বিকৃত মুখভঙ্গী 
। করিতে থাকে ? এবং যখন চলিয়া যায়, তখন নাচিতে নাচিতে চলিতেছে বলিয়া ; 

৷ বোধ হয়। নিদ্রাবস্থায় এই রোগের কোনও লক্ষণ অন্ুতব করা যায় না। | 
| চিকিৎসা |-__সাধারণতঃ এই পীড়ায় মল-পরিষ্ীরক এবং অগ্রিদীপক ূ 

ৃ ও বলবদ্ধক 'ষধ প্রয়োগ করিতে হয়। ক্রিমিদোষ হইতে এই রোগ জন্মিলে, ; 

৷ অগ্রে ক্রিমিনাশক ওষধ প্রয়োগ করা আবশ্তক । রজোরোধ জন্য এই পীড়া 
৷ ঘটিলে, রঃপ্রবর্তক ওষধ প্রথমেই প্রয়োগ করিয়া রজোদোষ নিরাক্ুত করিবে। , 
ৃ শ্তামালতা, অনস্তমূল, বষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, শ্বেতচন্দন, ছোট এলাইচ ও আমলকী, | 
৷ ইহাদের ক্কাথ পান করিলে, তাণ্ডবরোৌগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । এতভিত্র 

বাতব্যাধি অধিকারৌক্ত “বৃহৎ ছাগলাগ্য ঘ্ৃত+ প্রভৃতি ওষধ এবং কুজপ্রসারিণী ও 
মহামাঁষ প্রভৃতি তৈল ব্যবহার করান একাস্ত আবশ্তক | 

স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও বলবর্ধক আহারাদি এই পীড়ায় উপকাঁরক | বাতব্যাধি- 

অধিকারোক্ত যাবতীয় পদ্দার্থ এই রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে । পরিশ্রম- 
ত্যাগ, অধিকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকা, এবং স্রোতস্বতী নদীর জলে অবগাহন 

এই পীড়ায় হিতকর। ও 

চি শা শি শী শিশীস্পীপপস্পীপপপ্প পপি -াশ2 তা ৮ পাশীিপিশীশি পিপি ৮ পি পাপা আস্পপীিশিপীন ০৯ জপ পপাপ পপর চা 

চক 

| 
! 

1 
! 

| 
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সি ৭১৪ _ কবিরাজি-শিক্ষা। | ৬. 

্বায়শূল-চিকিৎসা। 
সপ পপপপপোস্চ €ি শপ শিস 

ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ।-__হুক্ম সুক্ম শিরাসমূহের নাম স্বায়ু। সেই ্বায়ু-: 
সমূহে শূলবৎ তীব্র বেদনা হইলে, তাহাকে ক্সারুশূল কহে। এই রোগ বাযুজনিত ৷ 
একপ্রক ।॥ বেদনা ব্যতীত ইহার অন্য কোন লক্ষণ নাই । | ? 

মস্তক, বাহ, পদ, প্রভৃতি অঙ্গাবয়বের তুকের নি্দেশে এই বেদনা উপস্থিত হয়। 

ফলতঃ শরীরের সমূদায় স্থানেই ইহ! উতপ্রন্ন হইতে পরে, স্থানাভেদান্ুসারে : 
এই স্বায়ুশূলের তিনপ্রকার নাম নিদিষ্ট থাঁকে। সমস্ত মুখমণ্ডলে যে 

স্ায়ুশূল হয়, তাহার নাম উর্ধভেদ ; ্ গলের অর্দাংশে হইলে তাহার নাম 
 অর্ধভেদ ; এবং স্ফিক্ অর্থাৎ পাছায় উপস্থিত হইলে তাহাকে অধোঁভেদ কহে। 

বলক্ষয়, বুক্ধদৌষ, মন্তিফদোষ, অজীর্ণ, এবং বিবিধ দস্তরোগ প্রভৃতি হইতে অর্থ- 
' ভেদ নামক স্বায়ুশূল জন্মে । ইহাতে ললাটে, নিম্ন-অক্ষিপুটে, গণ্স্থলে, নাঁসিকায়, 
 ওষ্টে, জিহবাপার্খে, অধরে ও দস্তে শুল এবং দীহবৎ্ বেদনা হয় । ইহা! প্রথমতঃ 

« মুখের একপার্থে উপস্থিত হইয়া, পরে সমুদায় মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । আর্দ- 
স্থানে বাস, শৈত্যসেবা, বলক্ষয়, এবং বিকৃত বায়ুর ও বিকৃত জলের উপসেবা 

৷ প্রভৃতি কারণে অর্ধভেদ উৎপন্ন হয়। তাহাতে মুখমণ্ডলের অর্দীংশ ব্যাপিয়া 
' তীব্র বেদনা হয়ঃ অধিকাংশ স্থলেই এই রোগ বামপার্খে হইতে দেখা যায় । 
। আরও ইহাতে বোধ হয় যেন মন্তক বাণদ্ধারা বিদ্ধ হইতেছে । মধ্যে মধ্যে বিরাম 
| পাইলে, এই পীড়া দীর্ঘকালপর্য্যস্ত অবস্থিত থাঁকিতে পাঁরে। যৌবনকালেই 

৷ ইহার প্রাহুর্ভাব অধিক ; এবং পুরুষ অপেক্ষা! জ্রীদিগের ইহা অধিক হইতে দেখা 

| ায়। মলরোধ, পরিশ্রম, শৈত্যেবা, দুর্বলতা, আমবাতরোগ, আর্তস্থানে বাস, 
| এবং গর্ভবিকৃতি এতৃতি কারণে অধোতেদ নামক সগাযুশুল জন্মে । পাঁছার, উন্তে 

৷ জানুসন্ধির পশ্চাদ্ভাগে, এবং কখন কখন পদে ও জজ্ঘায় অধোভেদ উপস্থিত 

| হইয়া থাকে। কিন্তু প্রায় ইহা এক পদেই দ্রেখা যায়। রাত্রিকালে এবং 
প্রৌড়বয়সে এই গীড়ার প্রকোপ অধিক হয়। 

এপ পপ পাপ পপ পাপ আজ পপ | ৮ পাটি টি নি ১ পাস্্পিীটি প্পান্পি 

কত সু স্পা ০ পশপিশিপপশীতি শপ সত শী পপ পপি পিস পিস্পাপীসপীউিপ পাপী পাশা শশী পো পিপাসা শী পি শ্শিপীশীী পি পিশীশাশিশিশীতিপত পপ পাটা পাশ পপ সপ পিপিপি শপিপীপপাপিসপন পাশ এ 
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রস ৭১৫ 
পাপী ০ 

ভগ়-চিকিৎস! ] 
শি শিশিোস্পেনদ শী প্পিস্্পীী পিসি পপ পর শত পপ পপ 

চিকিৎসা |-_বাযুর অনুলোমকারক, বলবন্ধক, এবং মল ওষুধা- 

। দিই এই ীড়ায় প্রশক্ম। বাতব্যাধি-অধিকারোক্ত কুক্তপ্রসারিণী কিংব! 
। তৈল মর্দন, মাধকলায় সিদ্ধ করিয়া তাহার শ্বেদ-এ্রদান, সস বাতজ 

. বেদনানিবারক প্রলেপ র্যবহার, এবং এরওটতৈলদ্বার৷ বিরেচন করান এই পীড়ায় 

_হিতকর। বৃহৎ ছাগলাগ্ত-ঘ্বৃতও ইহাতে বিশেষ উপকারক। ছোট 'এলাইচ, 
৷ বড়-এলাইচ, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন, শ্ঠামালতা, অনস্তমূল, মেদা, মহামেদা, 
' হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়। ও ধমানী,- 
. প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ এবং সব্ধসমান রৌপ্য একত্র মিশ্রিত করিয়া, ২ ছুইর্তি 

মাত্রায়, গব্যঘ্বতের সহিত সেবন করিলে, সূর্বপ্রকার স্লায়ুশূল ও বুতরোগ 
নিবারিত হয়। স্বর্ণমাঙ্ষিক, রৌপা, লৌহ ও রসসিন্দুর,_প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে 

1. পিপাসা 

লইয়া, তাহাতে চিরাতার ক্কাঁথের ভাবন! দিয়া, ১ একরতি প্রমাণ বাটকা করিয়া 

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ব্রিফলাভিজান জলসহ ইহা! সেবন করিলে, সর্বপ্রকার স্গায়ু 
৷ শুল প্রশমিত হইয়। থাকে | 

বাতব্যাধি-অধিকাঁরোক্ত যাবতীয় পথ্যাপথ্য এই রোগে সব্দতোভাবে প্রতি- 

| পালন করা মাবহাক | 

ভগ্ম-চিকিৎসা । 
শশা পচ শি শীতে 

রোগ পরিচয় ।-_উচ্চস্তান হইতে পতন, গীড়ন, এবং অভিঘাত 

প্রভৃতি নানাকারণে অস্থি ও অস্থিসন্ধি ভগ্র হইয়া যায়। এক সন্ধিস্থল হইতে 

অপর সন্িস্তলের মধ্যবর্তী একখণ্ড অস্থিকে কাণ্ড কহে, এবং দ্ুইখাঁনি অস্থির 

ংযোগস্থলকে অস্থিসন্ধি কহে । এরূপ স্কানভেদানুসারে কাগ-ভগ্র ও সন্ধি-ভগ্র 

, নামে ভগ্নরোগ হুইভাগে বিভক্ত | 

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও প্রকারভোদ ।-_সন্ধি-ভগ্র ছয় প্রকার_-উৎ্- 
পিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবন্তিত, তির্যাগ গত, ক্ষিপ্ত ও অধোভগ্র । সাধারণতঃ এই ছয়- 

প্রকার ভগ্নেই অঙ্গের প্রসারণ, আকুঞ্চন ও পরিবর্তন-সময়ে অত্যন্ত যাঁতন। বোধ- 

৬... ২2228৯25825 ৪১৪০৪ ১০০-42522715122322544 
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নি 

শপ পাশে শীট পা ৯ শিট আদ বটি 

০ সা স্পট শক সস পপপাপপশীত শপস্পী, পাপ পাপা পাপ পপ পা ০ 

সস শট পি আদ শপ ১ পি 
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% ৭১ কবিরাজি-শিক্ষা। ১. 
ৃ হয, এবং ভরস্থান স্পর্শ করিলেও অতিশয় বেদনা অনুভূত হ হয়। তন্মধ্যে উৎপিষ্ট 
' নাঁমক সন্ধিভগ্নে উভয় অস্থি উৎপেষিত হইয়। যায়, তজ্জন্ত ভগ্রস্থানের উভয়- ৃ 

দিকে শো হয় এবং রাতে যাতনার বৃদ্ধি হয় বলল মি নিল শিথিল | 

হইয়া! বায়, সর্বদাই অত্যন্ত যাতনা থাকে, এবং উৎপিষ্ট-ভগ্নেরস্তায় অন্যান্ত লক্ষণও 
দেখিতে পাওয়া বায়। সন্ধিস্থান বিবস্তিত অর্থাৎ বিপরীতভাবে পরিবস্তিত হইলে, 
উভয় পার্থ তীত্র বেদন। হয়। তির্্যগ গত অর্থাৎ সন্ধিস্থল বক্রীভূত হইলেও 
এরূপ বেদনা হইয়া থাকে। সন্ধিস্থল হইতে অস্থি বিক্ষিপ্ত হইলে, শৃূলবৎ 

বেদনা, এবং অধোভগ্ন হইলে বেদনা ও সন্ধির বিঘটন অর্থাৎ অমিলন হইয়া : 

থাকে! কাওভগ্র সাধারণতঃ ৯২ বারপ্রকার দেখিতে পাওয়া যাঁর ; যথাঁ-_ 

| কর্কটক, অশ্বকর্ণ, বিচুর্ণিত, পিচ্চিত, ছর্সিত, বিশ্লি্, অতিপাতিত, মজ্জগত, 

বিস্ষটিত, বক্ত ও দ্বিবিধ ছিন্ন। অস্থি বিশ্লিষ্ট হইয়া, মধ্যভাঁগ উচ্চ ও পার্শ্ব | 
নিষ্ম হইয়া কীক্ড়ার ন্যায় আকার হইলে, তাহাকে কর্কটক-ভগ্র কহে। 

কোন স্থানের বিপুল অস্থি বহির্গত হইয়া অষ্কর্ণের ন্যায় উচ্চ হইয়া থাকিলে ৷ 
তাহাকে অশ্বকর্ণ-ভগ্র কহে। অস্থি চূর্ণিত হইলে, তাহার নাম বিচুর্ণিত ভগ্ন । 

শব্ধ এবং স্পর্শঘবারা অস্থিচূর্ন অবগত হইতে পারা যায়। অস্থি পেষিত: 
হইলে তাহার নাম পিচ্চিত; ইহাতে অতান্ত শোঁথ হইয়া থাকে । অস্থির : 
কিয়দংশ বিশ্লিষ্ট হইলে, অর্থাৎ চটাছাড়ার মত কিঞ্চিৎ অস্থি ছাড়িয়া গেলে, 

তাহাকে ছল্লিত ভগ্র কহে। মাংসাদি পদার্থ হইতে অস্থি সর্বথ! পৃথগ ভূত 

হইয়া ত্বকে অবস্থিত থাঁকিলে তাহাকে বিশ্লিষ্টকাঁওভগ্র কহে। অতিপাঁতিত 

ভগ্নে অস্থি ছিন্ন হইয়া! পড়িয়া যাঁয়। অস্তির অবয়ব অস্থিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া । 
মজ্জার নিঃসরণ করিলে তাহাকে মজ্জগত ভগ্ন বলা বাঁয়। বিস্ফ:টিত-ভগ্নে | 

| অস্থি অর বিদী্ঘ হইয়া থাকে। অস্থি বক্র হইয়া গেলে, ত তাহাকে বক্রতগ্ন | 

(কহে। ছিন্ন ভগ্ন ছুইপ্রকার একপ্রকার ছিন্নে অস্থি বিদীর্ণ হইয়া] 
ভগ্ন হইয়া থাকে। অপরপ্রকার ছিন্নে অস্থি বিদীর্ণ হইয়! ছুইভাগে বিভক্ত 
হইয়। বায়। এই ১২ বারপ্রকার কাণডভগ্নেই অঙ্গের শিথিলতা, প্রবল 
শোখ, অত্যন্ত বেদনা,, ত্স্থান নিপীড়ন করিলে শব্দোৎপত্তি, খর স্থানম্পর্শে | 
অত্যন্ত বাতনা, স্পন্দন, সুচীবেধবৎ পীড়া, শূলবৎ বেদনা, এবং শয়ন, উপবেশন | 
এস্তি সকল অবস্থাতেই ক্লেশান্ুতব হইয়া! থাকে । 

রি পনপপজলা 

22,০০8 সাশািী 
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অস্থি-পরিচয়।__অস্থির পার্থক্য অনুসারেও ভগ্রের বিভিননতা হইয়া | 
থাকে । তরুণাস্থি'নত হয়, নলকাস্থি বিদীর্ণ হয়, কপালাস্থি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া 
যাঁয় কিংবা ফাটিয়া! যায় এবং রুচক ও বলয় নামক অস্থি ফাটিয়া যায়। ইহার 
প্রত্যেক অবস্থাই ভগ্ন নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । নাসিকা, কর্ণ, চক্ষুঃ ও গুহা- 
দেশের অস্থি--তরুণাস্থি। বে সকল অস্থির মধ্যে ছিদ্র আছে, তাহাদের নাম 

নলকাঁস্থি। জানু, নিতম্ব, স্কন্ধ, গণ্ড, তালু, শঙ্ঘ, বজ্ষণ ও মন্তকের অস্থি--কপা- 

লাস্থি। দস্তসমূহ রুচকাস্তি। হন্তদ্বয়, পার্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ, উদর, গুহা ও 

পদদ্ধয়ে ষেসকল বক্র অস্থি আছে, তাহার্দিগকে বলয়াস্থি কহে । 

সাধ্যাসাধ্য ।-_-কপালাস্তি ভগ্ধ হইলে তাহা অসাধ্য হয়। সন্ধিভগ্রের 
মধ্যে ক্ষিপ্ত এবং উৎপিষ্ট ভগ্র অসাধ্য । অসংযুক্ত কপালাস্থির ভগ্র, ললাটাস্থির 
চূর্ণন, এবং বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, শঙ্খ ও মন্তকের চূড়াস্থানে যে ভগ্ন হয়, তাহাঁও অসাধ্য । 

তগ্বাঙ্গব্যক্তি যদি বায়ুপ্রক্কৃতি হয়, রোগ প্রতিকারে যত্রশীল না হয়, আহার করিতে 

না পারে, এবং জর, আশখ্মান, মৃচ্ছ, মৃত্রাধাত ও মলবদ্ধতা প্রভৃতি উপদ্রবে উপ- 
ক্রুত হয়, তবে সেই ভগ্ন কষ্টসাধ্য হইয়! থাকে । অস্থি একবার সম্যক যোজিত 

হইলে,যদি তাহা৷ অধথারপে স্থাপিত হয়,সুন্তস্ত হইলেও যদি যথানিয়মে বন্ধন করা 

সপশাীশোশিশটি শী ৯১৯ 

হইয়া বিকৃত হইয়া উঠে, তবে সেইপকল অবস্থা আর নিবারিত হম না। 
চিকিগুসা |-__ভগ্রস্থানে প্রথমতঃ শ্ীতলজল সেচন করিবে, এবং অবনত 

অস্থি তুলিয়া অথবা উন্নত অস্থি চাপিয়া, স্বস্থানে অবস্থিত করিয়া দিবে । তৎপরে 

সমতল কাষ্ঠ ছুই খণ্ড অস্থির ছুই-পার্খে দিয়া, বস্ত্র জড়াইয়া, নাতিশিখিল-নাঁতিদ়- 

ভাবে বাধিয়া দিবে। বন্ধন শিথিল হইলে, সংযোগ-স্থির থাকে না, এবং অতিদৃঢ় 
হইলেও ত্বক্ প্রস্ৃতি স্থানে শোথ, বেদনা ও পাক উপস্থিত করে। বন্ধনের 
পরে তাহার উপর বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্ব, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অজ্জুন, আম, 
জলপাই, পিড়িংশীক, তেজপত্র, বড়জীম, ক্ষুদেজাম, পিয়াল, মউল, কটুকী, 

সি শশী শশী টিপ্স পপ 

পাশ টি শ্পিশ শি িশাপপাস্পাপপশী সাপ শসপাপসপ্াাা সস সপ পপ পপাশিস 

জিত কুল, রক্তলোঁধ, লোধ, সাবরলোধ, শল্লকী, ভেলা, পলাশ ও নেড়া- 
শৃঙ্গীর কাথজল সেচন করিবে । অভাবে নিশাদল-ভিজীন জল কিংবা কেবল- 

শীতল জলঘ্বারা সেই বন্ধনবন্ত্র ভিজাইয়া রাখিবে। অতিরিক্ত বেদনা থাকিলে, 
স্ব্পপঞ্চমূলের সহিত যথানিয়মে ছুপ্ধ পাক করিয়া, সেই ছুগ্ধ পাঁন করাইবে। 

চ 
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৪9. -- টি তালি টি ০ শঙশশ পি ৭১৮ কবিরাজি-শিক্ষা। ্ 
রোগের অবস্থান্থসারে সময়ে সময়ে বন্ধন মোচন করিয়া, পুনর্ধার বন্ধন 

করিতে হয়। সাধারণতঃ শীত-খতুতে ৭ সাত দিন ব্যবধানে, শীত-গ্রীক্ম . 
। উভয়ই বখন সমান অবস্থায় থাকে--তখন ৫ পাচ দিন অন্তরে, এবং গ্রীন্ম- 
| খতুতে ৩ দিন অন্তরে বন্ধনের পরিবর্তন করা আবশ্তক ৷ রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘ্বত 

৷ ও চিনি,_-প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া ॥* অর্দতোল৷ মাত্রায় ' 

৷ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে; অথবা বাবলাছালের চূর্ণ ।* চারি আনা মাত্রায় 

মধুর সহিত সেবন করাইবে ; কিংবা পীতবর্ণ কড়িভম্ম ২৩ ছুই তিন রতি 
পরিমাণে কীচা-ছুপ্ধের সহিত দেবন করাইবে। হাঁড়যোড়া, লাক্ষা, গোঁধুম ও 
1 

 অজ্ঞুনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া, ॥৭ অদ্ধীতোলা 

' মাত্রায় হুদ্ধ ও ঘ্বতের সহিত সেবন করাইলেও, অস্থিসংযৌগের বিশেষ সম্ভাবনা 

র থাকে । অস্থি মিলিত তওয়াঁর পরে বন্ধন খুলিয় দিয়া, মপ্রিষ্ঠা ও মধুর সহিত : 

. কীজি পেবণ করিয়৷ তাহার প্রলেপ দিবে) কিংবা শালিতগ্ুল পেবণ করিয়া, 
তাহার সহিত ঘ্ৃত মিশ্রিত করিয়া! তাহার প্রলেপ দিবে; অথবা লাক্ষা, হাড়- 

| যোড়া, অজ্জনছাল, অশ্বগন্ধা ও গোরক্ষচাকুলে, প্রত্যেক দ্রব্য ১ একতোল! 

ও গুগ গুলু ৫ পাঁচতোলা একত্র পেষণ করিরা, তাহার প্রলেপ দিবে; অথবা 

বাবলামূলের ছালচুর্ণ এবং ত্রিকটু ও ত্রিফলাচুর্ণ, ইহাদের প্রত্যেকটা সমভাগ ও 
| সব্বসমান গুগ২গুলু একত্র মর্দন করিয়া, ভগরস্থানে প্রলেপ দিবে । পীড়ার পুরাতন 

অবস্থায় মহামাফতৈল, কুজপ্রসারিণীতৈল, কিংবা! শুকরের চর্বি মর্দন করিলে, . 
ূ বিশেষ উপকার পাওয়া যাঁয়। 

| পথ্যাপথ্য |--:এই রোগে মাংস, মাংসরস, ছুগ্ধ, ঘ্ৃত, মটর-কলায়ের 
৷ যুষ, এবং অন্থান্ত পুষ্টিকর দ্রব্যভোজন উপকারী। কিন্ত অধিক লবণ, কটু, 

৷ ক্ষার, অল্প ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, এবং ব্যায়াম, আতপসেবা! ও মৈথুন,_-ভগ্ররোগীর 
| অনিষ্টকাঁরক | 
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তি. ২ শিট শা স্শ 

নস _ শর্ান্ুরোগ-চিকিৎসা ৭১৯ রর 
রি ্ ৪ 2. 222 2-52555223855 

. নীারোগ-চিকিৎসা। 

অধিক শৈত্য, সংযোগবিরুদ্বভোজন, অতিরিক্ত মগ্চপাঁন, দূষিত বাযুসেবন 
ূ ৮ মন্তকে আঘাতপ্রাপ্তি ও অন্ত্রমধ্যে ক্রিমিসঞ্চয় প্রভৃতি কারণে 

৷ মস্তিফ্ষের আবরণে ক্রমশঃ জল সঞ্চিত হইয়া, শিরোবেদনা, আলোক-দর্শনে ও 
| শব্দশ্রবণে চমকিত হইয়! উঠা, অল্প মুত্রনির্গম,কষ্ণবর্ণ ও কঠিন মল-প্রবৃত্তি, নাঁড়ীর : 

 ক্রতগতি, ত্বকের রুক্ষতা ও' উষ্ণতা, চক্ষুতারকার বিকৃতি, ক্রোধশীলতা, মুখের . 

৷ বিবর্ণতা, নিদ্রাবস্থায় দৃন্তে দ্তে ঘর্ষণ, ওষ্ঠে ও নাসিকায় কণ্ত, হস্তপদের আক্ষেপ, 

. পক্ষাঘাত, প্রলাপ, এবং চক্ষু রক্তপূর্ণ ও রক্তবর্ণ প্রক্ততি নানাপ্রকার উপদ্রব 

৷ উপস্থিত করে। ইহাকেই নীর্ষা্ুরোগ কহে। এই পীড়া অধিকবয়স্ক ব্যক্তির 
: অপেক্ষা শিশুদিগেরই অধিক হইয়! থাকে । তাহাদিগের দস্তোদগমকালে এই 
: পীড়া হইবার সম্ভাবনা । ইহা অতি কষ্টসাধ্য রোগ। গীড়া প্রকাশিত হইবার 

৷ পূর্বে জিহ্বায় কফলিপ্ততা, অধিক নিদ্রা, ছুর্বলতা, ছুর্গন্ধযুক্ত নিশ্বাসনির্গম, এবং 
৷ মলের কঠিনত। প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাঁওয়] যায় । | 

| চিকিৎসা ।-_এই পীড়ায় বিরেচক, মুত্রকারক, এবং রক্তপরিষ্কারক : 
' গঁষধ প্রয়োগ করিতে হয়। রোগীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া, গরম কাঁপড়দ্বার! . 
৷ সব্বদা তাহা আবৃত রাখা আবশ্তক; মনসাসীজের পাতার অথবা জয়ন্তী-. 
৷ পাতার রসের সহিত কুষ্ণজীরা, কুড়, গিরিমাঁটী, ফুলখড়ী, রক্তচন্দন ও সমুদ্র 

' ফেন,_ প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ, এবং সব্বসমষ্টির সমান দগ্ধ আতপচাউল একত্র : 
৷ বাটিয়া, মধ্যাহুকালে মস্তকে প্রলেপ দিবে, এবং শুষ্ক হইলে সেই প্রলেপ তুলিয়া; 
 ফেলিবে। ছুগ্ধের সহিত নারিকেল-তৈল অল্প পরিমাণে পান করিলেও বিশেষ 

৷ উপকার হইয়া থাকে । রেউচিনি, তেউড়ীমূল, শ্তামালতা, হরীতকী, আমলকী, . 
শঠী, অনস্তমূল, যষ্টিমধুঃ মুতা, ধনে, কট্কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, । 
এলাইচ ও তেজপত্র, ইহাদিগের ক্কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলেও এই | 

৷ পীড়ার শাস্তি হয়। গব্যঘ্বত /১ একসের, কৰার্থ__কুস্কুম, অনস্তমূল, ড্রাক্ষা, 

শব হরীতকী, বিটুলবণ, তেজপত্র ও পটোলমূল-_প্রত্যেক ভ্রব্য ২ ছুই 

' তোলা, এবং /১ চারিসের জল, যথাবিধি পাঁক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় দ্ধের 
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সি ৭২০ কবিরাজি-শিক্ষা | ৮ 
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। সহিত পান করাইলে,এইরোগের এবং অল্যান্ত শিরোরোগের উপশম হইয়া থাকে । 

এই রোগে মহাদশমূল তৈল, বৃহৎ গুফমূলাদি তৈল, এবং নিম্নলিখিত তৈল 
মন্তকে মর্দন করিবে । /১ একসের সর্ষপ-তৈল, ধুতুরাবীজ ; ধাইফুল, মুব্বীমূল, 

মউলছাল, যষ্টিমধু, বিটলবণ, শুঠ, নীলমূল, পিপুল, কট ফল, কটকী ও 
ূ বালা, প্রত্যেকের চরণ [০ অর্ধতোল। মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া, একটা আবুত ভাগে 

| ৭ সাতদিন রাখিয়া দিবে । পরে সেই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে, শীর্ষাম্ুরোগ 

প্রশমিত হয়। 

৷ এইসমন্ত ক্রিয়াদারা পীড়া নিবারিত না হইলে, উপযুক্ত চিকিৎসকদ্ার! 

ৰ মস্তক বিদ্ধ করান আবশ্তক। কুতকর্মমী চিকিৎসক ব্যতীত অন্ত কাহারও দ্বারা 

| বিদ্ধ করাইবে না, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা | 
লঘ্বুপাক অথচ পুষ্টিকারক এবং সারক অন্নপপানাদি আহার করিতে দিবে । 

শীতলদ্রব্য বা' শ্লেক্মবদ্ধক দ্রব্য আহার এবং তদ্রপ বিহারাদি অনিষ্টকারক। 

রসাঁয়ন-বিধি। 
াপীশিগ তারার পরা এ 

ূ 
| 

: 
র 
ৃ 
| 
| 

র “ষজ্জরাবযাধিবিধবংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্” । 

ূ 
ূ 

: 
৷ এবং সহসা! কোনরূপ রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। 
ৃ 
ূ 
 ইহাদ্বারা পীনস, স্বরবিকৃতি ও কাঁসরোগের উপশম হয় এবং দৃষ্টিশক্তি বদ্ধিত 
| হইয়া থাঁকে । হুর্য্যের অনুদয়ে যথাশক্তি জল পান করিলে, বাতজ রোগ প্রশমিত 

হইজ়া মনুষ্য দীর্ঘায়ঃ হইয়। থাকে । নাসিকাদ্বারা জলপান করিতে পারিলে, 
ৃ আরও উপকার দর্শে। ইহাকে উষ্বাপান কহে। অজীর্ণরোগে উষাপান বিশেষ. 

র উপকারক। অশ্বগন্ধার চূর্ণ |* চারি আনা মাত্রায়, পিত্তপ্রধান ধাতুতে তগ্চসহ, 

প্রকারভেদ ।-__প্রত্যুষে জলের নস্ত লইলে, রসায়ন হইয়া থাকে । 

রসায়ন-সংজ্ঞ। |-__যেসকল ওঁধধ ব্যবহার করিলে, সুস্থব্যক্তির জরা 

ও বাঁবতীয় রোগের আক্রমণ-আশঙ্কা নিবারিত হয়, তাহাকে রসায়ন কহে। 

রসায়ন-সেবনে আয়ুঃ, স্বৃতিশক্তি, মেধা, কান্তি, বল ও স্বর :প্রড়ৃতি ব্ছিত হয়, : 



৯০ -_-- "++ াঁঁলরল্া 

টি রসায়ন-বিধি | ৭২১ ৭২১ শী 

বপ্রক্টতিতে তৈলস্, বাত-পৈত্তিক প্ররুতিতে দ্বতদহ, এবং বাত ্ৈশ্মিক র 
প্রকৃতিতে উষ্ণজলসহ ১৫ পনর দিন মেবন করিলে রসাঁয়ন হয়, এবং শারীরিক ৷ ূ 

কশতা নষ্ট হইয়া থাকে । বিদ্ধড়কের মূল চূর্ণ করিয়া, শতমূলীর রসের সহিত | 
৭ সাতদিন কাল ভাঁবিত করিয়া, ॥০ অর্দতোলা মাত্রায় তাহা ঘ্বৃতসহ ১ এক ৰ 

মাসকাল সেবন করিলে, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্ধিত, এবং বলি-পলিতাদি ; 

ৃ নিবারিত হইয়া থাকে । বর্ষাকালে সৈন্ধবলবণের সহিত, শরৎকালে চিনির 

। সহিত, হেমস্তে শুঠের সহিত, শীতে পিপুলের সহিত, বসস্তকাঁলে মধুর সহিত | 
| এবং গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত, হরীতকী সেবন করিলে, বিবিধ রোগের শাস্তি । 

যি উত্তম রসায়ন হয়। ইহার নাম হরীতকী-রসাঁয়ন বা খতু-হুরীতকী। 
৷ প্রথমতঃ হরীতকী-চূর্ণ।* চারি আনা মাত্রায় সেবন আরন্ত করিয়া, সহানুসারে 

শি ক্রমশঃ ২ ছুই তোল! পর্য্যস্ত মাত্রা বুদ্ধি করা যাইতে পারে। সৈন্ধব, শু'ঠ ও 

পিপুল বিবেচনাপুর্বক কম পরিমাণে হ্রীতকীর সহিত সেবন করা উচিত) 
অন্তান্ত অন্কুপান হরীতকীর সমপরিমিত গ্রহণ করিবে | 

ক্রমশঃ এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত ঘ্বতের সহিত প্রত্যহ ৫ পাঁচটা, ৬ ছুয়টী বা; 

১০ দশটা পিপুল সেবন করিলে, রসায়ন হইয়া থাকে । কতকগুলি পিপুলে 
পলাশের ক্ষার-জলের ভাবন! দিয়া, পরে তাহ? দ্বতে ভাঁজিয়া, প্রত্যহ ভোজনের ' 

পূর্বে ঘ্বত ও মধুর সহিত তাহার ৩ তিনটা করিয়! সেবন করিলে, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, : 
শোষ, হিক্কা, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, পা, শোঁথ, বিষমজর, স্বরভঙ্গ, পীনস ও গুলু 

প্রভৃতি গীড়ার শাস্তি হইয়া, আমুর্বুদ্ধি হইয়া থাঁকে | পুর্বদিনের আহার উত্তম- 
রূপে জীর্ণ হইলে, প্রাতঃকাঁলে ১ একটি হরীতকী, ভোজনের পূর্ব ২ ছুইটী বেড়া : 

ও ভোজনের পরে ও চারিটা আমলকী মধু ও দ্বতের সহিত একবতসর পথ্যস্ত : 
প্রত্যহ সেবন করিলে, নীরোগশরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকা বায়। নূতুন্র লৌহ- 

পাত্রে ত্রিফলার কন্ক লেপন করিয়া, একদিন. একরাত্রি রাখিয়া, পরে সেই কন্ 
১ ক্যান অপ আপা 

তুলিয়া রাখিবে ) মুধু ও জলের সহিত উক্ত কন্ধ সেবন করিলে, উত্তম রসায়ন হইয়া 
থাকে | আমূলকী, কুষ্ণতিল ও তৃঙ্গরাজ--সমুদায় সমভাগে ও একত্র বাটিয়া টিয়া, উপ- 

যুক্ত মাত্রায় নিয়মিতরূপে ব্ছুদ্দিন সেবন করিলে॥ কেশ, বর্ণ ও ইন্দ্রিয় বিমল,শরীর ূ 
নীরোগ, এবং আফুঃ বদ্ধিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকাঁলে ঘ্বৃত ও. মধুর সহিত হস্তি- | 

০১৬০৯২৪০৯৬৭ 
ানিভারিরভিটিভিরিছিটিটিরি টিরিডিিিটিউটারেটাটাাটাাাতির 

( ৪৬ ) 

ূ 
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রি ৭২২ কবিরাজি-শিক্ষ। | 

'__ ব্রিলোক্যচিন্তামণিরস ।-_পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাস্র, লৌহ, 
' অত্র” মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খ, প্রবাল, হরিতাঁল ও মনছাল, প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগে 

লইয়া, চিতামূলের রসের ৭ সাতদিন এবং আকন্দের আঠার,নিসিন্দাররসের,ওলের 

রসের ও সীজের আঠার ৩ তিনদিন করিয়া ভাবন? দিয়া, গীততবর্ণ কড়ির মধ্ে 

_বাখিবে ; এবং আকনের আঠায় সোহাগার ই মাঁড়িয়া, তাহাদ্বারা কড়ির মুখ লি 
করিরা বন্ধ করিবে । পরে এ কড়িসকল ভাওমধ্যে রাখিয়া মুখ রুদ্ধ করিয়া,বালুকা- 

যন্ত্রে পাক করিবে । শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া, উহার সহিত চুর্ণের সমান রসসিন্ডুর 
ও লসসিদ্দরের সিকি বৈক্রান্ত মিশাইয়া, সজিনার রসের ৭ সাতবার ও চিতামূলের 

রসের ২ ছুইবার ভাবন! দিবে । মাত্র_৬ ছয়রতি পর্য্যন্ত । ইহা! পঞ্চদশদিন সেবন 

করিলে, জরী-ব্যাধি নিবারিত হয়, এবং সব্ববিধ রোগও বিনষ্ট হইয়! থাকে । 

মকরধ্বজ রসায়ন |-_ন্বর্ণ ২ ছুইভাঁগ ; বঙ্গ, মুক্তা, কান্তলৌহ, জায়- 

ফল, জরিত্রী, রৌপ্য, কাংস্ত, রসসিন্দুর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অভ্র--প্রত্যেক 

দ্রব্য ১ একভাগ, স্বর্ণসিন্দুর ও চারিভাগ; এইসকল দ্রব্য একত্রিত করিয়া খলে 

ফেলিয়া মর্দন করিবে । ইহার তুল্য সর্বরৌগনাশক শ্রেষ্ঠ ওষধ আর নাই । 
মহানীলকঞ রস |-___তিমি-মতন্তের পিত্তে ১ একপল সীসাভম্ম ভাবিত 

করিরা, তাহার সহিত ১ একপল জারিত স্বর্ণ মিশ্রিত করিবে । পরে পারদ ২ 

ঢুইপল, অভ্র ৩ তিনপল ও লৌহ ভিনপল, এইসকল দ্রব্য একত্র করিয়া, তাহাতে 

নিম্নলিখিত দ্রব্যের রসের ভাবন। দিবে । 

ভাব্যদ্রব্য থাঠ--দ্বতকুমারী, ব্রহ্দী, নিসিন্দা, শমী, ঘুরঘুরে, শতমূলী, গুলধ, 
কুলেখাড়ার বীজ, তালমূলী, বীজতাড়ক ও চিতামূল। এই ১১ এগারটা ভ্রব্যকে 
চূর্ণ করিয়া, পরে ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, চিতামূল, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গের 
চর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে । বাসকপুণ্পদ্বারা মহাদেবের পুজা! করিয়া এই ওষং 

৷ ম্নেবন করিলে, একাদশ একার ক্ষয়রোগ, রক্তপিত, গ্রহণী, বিবিধ বাতব্যাধি ও 

' চল্লিশ প্রকার পৈত্তিকরোগ বিনষ্ট হয়। তিনসপ্তাহ পর্য্যন্ত অপথ্য ত্যাগ করিবে, 

. পরে যথেচ্ছ আহার-বিভার করিবে । ইহা সেবন করিলে, মানব মেধাবী, বলবান্ 
৷ প্রাজ্ঞ, বহবাশী ও ভীমপরাক্রম হয়, এবং নারী পুল্রবতী হইয়া থাকে । 
5. এইসমস্ত গুঁষধ ব্যতীত রাজংক্মরোগোক্ত চ্যবনপ্রাশ, এবং বসস্তকুস্থমীকর, 

ূ পূ্ণচন্্ররস, মহালক্ষ্পীবিলাস, অষ্টাবক্ররস, মকরধ্বজ ও চন্দোদয়-মকরধবজ প্রত্ৃতি 
রা 

স্পা? পেপ্পসি  টিশ তি পি পদ ৩০০৮০ শে পিল শি ০ পপ পিপি শী পট পল উস পিসি ই শিট শপ পপ শশা দি শোপিস পপ পাক পাপা পলা পিক চপ ০ আহ জপ আপ | পা রি 



রগ . বাজীকরগ-রিধি | ৭২৩ তু 
পাপা পপ পিপপেসপ তা পাপাপাপাাপছ শশা শীত পপি শশী শিপ ৮ শাশীশীশীোশিশস্পীশীশিশশপিলত শশা 

ওষধ যথানিয়মে সেবন করিলে, বিবিধ রোগের রাগের শাস্তি হই হইয়া, উত্তম রসায়ন 

হইয়া! থাকে । ৃ 
স্থপথ্য ভোজন, পরিমিত নিদ্রা, উপযুক্ত পরিশ্রম, নিয়মিত ক্ী-সহবাস, সদ্- 

বৃত্তের অনুষ্ঠান, এবং এই পুস্তকের স্বাস্থ্যবিধি-অধিকাঁরোক্ত যাবতীয় 'কাধ্যের 
উপদেশ প্রতিপালন করিলে, আজীবন নীরোগ-শরীরে অবস্থিত থাকিয়া, স্থুখে 

জীবনষাত্র! নির্বাহ করা যায়। নীরোগ-শরীর ব্যতীত ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ, 

এই চতুর্ধর্গের মধ্যে কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হইতে পারে ন1; সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা 

বিষয়ে মনুষ্যমাত্রেরই মনোযোগী ওয়! নিতীস্ত আবশ্তক । 
সপ ০ আজ পাশাপাশি | শত 

বাজীকরণ-বিধি | 

বাজীকরণ-সংজ্জা |-_আয়ুব্বেদের অষ্টম অঙ্গ-_বাঁজীকরণ । যে সকল 

ক্রিয়াদারা অশ্বের স্তায় অত্যধিক রূতিশক্তি বদ্ধিত হয়, তাহাকে বাজীকরণ 

কহে। স্বভাবতঃ যাহাদের রতিশক্তি অল্প, অথবা! অতিরিক্ত জ্ী-সহবাস কিংবা 

অধথ। শুক্রক্ষয়াদি কারণে যাহাদের রতিশক্তির হীনতা৷ ঘটিয়াছে, বাঁজীকরণ-উষধ 

ব্যবহার করা তাহাদের একান্ত আবশ্তক | জ্ী-সহবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য সস্তা 

নোঁৎপাদন। রতিশক্তির হীনত| ঘটিলে, সেই উদ্দেশ্তঠ সফল হইতে পারে না; 

পুক্রহীন অবস্থায় সংসারে বিবিধ অশান্তি ভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ শুক্র- 

ধাতুই শরীরের সার পদার্থ, স্বুতরাং শুক্রক্ষয় গ্যটিলে, ক্রমশঃ সকল ধাতুরই ক্ষয় 
হইয়া, অকালে শরীর নষ্ট হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভীবনা। এইজগ্যও বাঁজীকরণ 
ওষধাঁদি সেবনদ্বারা ক্ষীণতুক্রের পুরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন । 

সাধারণতঃ দ্বৃত, হুগ্ধ, মাংস প্রন্ৃতি পুষ্টিকর ভোজ্য পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে 

আহার করিলেই, বাজীকরণ-ওষধের প্রয়োজন অনেক পরিমাণে পুর্ণ হইয়া থাকে । 
যে সকল দ্রব্য মধুররস, দ্দিদ্ধ, পুষ্টিকারক, বলবদ্ধক ও তৃপ্তিজনক, সেই- 

সকল পদার্থ সাধারণতঃ বুষ্য বা বাজীকরণ বলিয়া আয়ুব্ধেদে কথিত আছে। 

নিটাঠরাজিটি টিটি উডিডাটির 



প্রিয়তমা এবং অন্ুরক্তা! সুন্দরী যুবতী রমণীই বাজীকরণের প্রধান উপাদান 
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । 

শুক্রবর্ধনের উপায় ।-_ঘ্বতে মাফকলাই ভাজিয়া ছুপ্ধের সহিত 

তাহার পায়স প্রস্তৃত করিয়া, সেবন করিলে শুক্রবৃদ্ধি হয়। দুধের সহিত 
গোক্ষুর, ইক্ষুরস, মাষকলাই, আলকুণীবীজ ও শতমূলী সেবন করিলে, শুক্র ও 

রতিশক্তি অত্যন্ত বদ্ধিত হয়। ধারোঞ্চ ছুগ্ধ ও চিনির সহিত আলকুশীবীজের ব! 
তালমাখানা-বীজের চূর্ণ, কিংবা কীক্ড়াশৃঙ্গীর চূর্ণ সেবন করিলে, শুক্র ও 
রতিশক্তি বদ্ধিত হয়। ভূমিকুষ্মাণ্ডের চুর্ণ_ভূমিকুম্মাণ্ডের রসে, অথবা আমলকী- 
চূর্_আমলকীর রসে বারংবার ভাঁবিত করিয়া, ঘ্বত ও মধুর সহিত মিশ্রিত 
করিয়া সেবন করিলেও, যথেষ্ট শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে । সগ্ভোমাঁংস বা মৎস্য 

ঘ্বতে ভাজিয়া ভোজন করিলে, শুক্রের ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। টাই পাখীর 

মাংস পর্য্যাপ্তপরিমাণে ভোজন করিয়া হুপ্ধ পান করিলে, রতিশক্তি অত্যন্ত 

বর্ধিত হইয়া থাকে । ছাঁগলের অণ্ডকোষ ছুদ্ধে সিদ্ধ করিয়া, সেই ছৃদ্ধের সহিত 
তিল পাক করিয়া, চিনির সহিত তাহা সেবন করিলে, বহু স্ত্রীসহবাসে সমর্থ হওয়া 

যায়। ছু্ধ, ঘ্বৃত, পিপুল ও সৈদ্ধবলবণের সহিত ছাগের অগুকোষ পাক করিয়া 
খাইলে, শুক্র ও রতিশক্তি বদ্ধিত হয় । মতস্তের, হংসের, ময়ূরের ব! কুকুটের ডিম্ব 
জলে সিদ্ধ করিয়া, ঘ্বতে ভাজিয়া ভোজন করিলে, রতিশক্তি ও শুক্র বৃদ্ধি পায়। 

রোহিত-মত্ন্ত ঘ্বতে ভাজি এবং দাঁড়িমরসমিশ্রিত ছাগমাংস-রসে সিদ্ধ করিয়া, 

ভোজন করিয়া, তৎপরে সেই মাংসরস পাঁন করিলে, শুক্র ও রতিশক্তি যথেষ্ট 

বর্ধিত হইয়া থাকে । চড়াইপক্ষীর মাংস--তিত্তিরীপক্ষীর মাংসের ক্কাথে, 

তিত্তিরীর-মাংস-_কুক্কুটমাংসের কাথে, কুন্ধুট-মাংস-_ময়ূরের মাংসের ক্কাথে এবং 
ময়ূরের মাংস-_হংসমাংসের কাথে *সিদ্ধ ও নৃতন দ্বতে সন্তোলিত করিয়া, ঈষৎ 
অল্নরসযুক্ত ফলের রসদ্বারা অস্নরসবিশিষ্ট অথব! মধুর-দ্রব্যদ্বার! মধুররসবিশিষ্ট 
এবং এলাদি স্ুগন্ধিদ্রব্যদ্বার! সুগন্ধি করিয়া সেবন করিলে, -শুক্র ও বল অত্যন্ত 

বর্ধিত হয় । 

এতদ্বতীত যেসকল ওঁষধাদি শুক্রতারল্য ও ধ্বজভঙ্গ রোগাধিকারে কথিত | 

হইয়াছে, তৎসমুদ্বায় ওষধ নেবনেও বাজীকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া! থাকে । 
চে সপ সি আবে অাকাতডত 

ক... বি 



ডু উল ললিত ভলশ শত 

রগ বিবিধ “টোট্কা” চিকিৎসা । ৭২৫ রত 
পপ 

বিবিধ ৮১৪ চিকিৎসা । 

টিয়ার বরন বোল্তা ও মৌমাছি কামডাইলে, 
দষ্টস্থানে পু'ইশীকের পাতা, কেচুনে ঘাস অথবা হাতীন্ত'ড়ার পাতার রস মর্দন 
করিলে, জালার শাস্তি হয়। পাথুরে কয়লা জলে ঘষিয়৷ প্রলেপ দিলেও জালা 

নিবারিত হইয়া থাকে । ভীমরুলের দংশনে দষ্স্থানে ঘেঁটকুলের মূল বা ড"টার 
রস মর্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়। 

শুয়াপোকা |- _শু'য়াপোকা লাঁগিলে, প্রথমতঃ ডুমুরপাতা ঘর্ষণ 

করিয়া গুয়াগুলি তুলিয়া ফেলিবে, পরে সেই স্থানে চুণ লাগাইয়া দিবে । অপরি- 
পুষ্ট চাউল বাঁটিয়া তাহার মোটা প্রলেপ দ্রিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । 

হস্ত পদে চুষীপোকা৷ লাগিলে, তেলাকুচার পাতার রস মর্দন করিলে, তাহা 
নিবারিত হয় । 

আগুনে পোড়া ইত্যাদি ।_কোন স্থান আগুনে পুড়িয়া গেলে, 
তৎক্ষণাৎ তাহাতে মাৎগুড় লেপন করিলে, অথব' দ্বতকুমারীর রস, চুণের জল ও 

নারিকেল তৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, আশু জালার শাস্তি হয় এবং 

দগ্ধস্থানে ফোসঙ্কা উঠে না। গোলআলু বাটিয়া৷ তাহার পাতল! প্রলেপ দিলেও 

বিশেষ উপকার পাওয়া যাঁয়। কোনস্থান কাটিয়া বা ছি'ড়িয়া রক্তপাত হইলে, 
সেই স্থানে দস্তীর কচি-পাতার রস দিয়! 'বাধিয় রাখিলে, রক্তত্রাব বন্ধ হইয়া 
ক্ষতস্থান যুড়িয়! যায়, এবং সেই স্থান পাকিয়া উঠে না । ক্ষতস্থানে টাটকা! গোবর 

বাধিয়া রাখিলেও রক্তপাত বন্ধ হইয়া, কাটাক্কুন যুড়িয়া যায়। বিষফোড়া হইলে, 
নিমের শুফছাল, চন্দন-ঘষার শ্তায় ঘষিয়া ও তাহা একটা ধুতুরাঁপত্রে মাখাইয়া, 
ফোড়ার উপর বাঁধিয়া রাখিবে। : তিন দিন এইরূপ ব্যবহার করিলে, বিষফোড়। 
আরোগ্য হয়। ফোড়া হইলে, কদমের পাতার শিরা ফেলিয়া, ফোঁড়ার আকারে 
১৪।১৫ পর্দা থাক করিয়া, ফোড়ায় চাপ ন! লাগে এরূপ ভাবে বাধিয়। রাখিলে, 

ফোড়া আরোগ্য হয়। ফোঁড়ায় উত্তমরূপে পুয হইয়াছে বুঝিলে, কদমের পাতা ও 
শিমুলের কাটা একত্র বাঁটিয়। প্রলেপ দিলে, পৃয নির্গত হইয়া আরোগ্য হইয়া 

নিডিিটিরি বিররিডিটিটি লি উনি 



ঙ্ পপ পাপা পপ সপাপ সি পপপস  পপাপপ শিশিপিপপিপপ পপ শিপ শশী 

সে ৭২৬ : কবিরাজি-শিক্ষা | রত 
োপপপ্পীপাাপাপিশীসিস্প পিপি শশী ০ পাশা -_শিশাশীশি শশী তি শালী শীশ শশা াসপি শি শ্াশ্াশীশি এল ১ ২ শালী শী সিপিপশস্স সি মি পা তি শি 

থাকে। ঘুরতুবে-ঘায়ে পোকা হইলে, পচা মাণের ডঁটা ও মাখন একত্র ঘায়ের উপর 

প্রলেপ দিয়া! রৌদ্রে বসিলে, সমস্ত পোকা বাহির হইয়া ঘা আরাম হয়। জাত্তী- 

ফুলের পাতা গব্যদ্বতে ভাজিয়া, উষ্ণ থাকিতে থাঁকিতে গলার ঘায়ে, মুখের ঘায়ে 
ও দাতের গোড়ার ঘায়ে লাগাইলে, সেসকল নিবারিত হয় । দ্রোণপুষ্প বা ঘলথসের 

রস, মধু ও তিল, একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে, ঈাতের পোকা নষ্ট 
হয়। টাটুক। গোমুত্রসহ নারিকেলফুল বাটির়া চক্ষুর চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে, চক্ষু- 

উঠা নিবারিত হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১ এক তোলা মাত্রায় তুলসীপাতার রস 

সেবন করিলে, জীর্ণজর, রক্তজ্রাব, রক্তাতিসার ও অজীর্ণদোষ শাস্তি হয়। 

বিছাটার কচিপাতা টাকস্থানে প্রাতঃকালে ও বৈকাঁলে রগড়াইলে টাক ভাল 

হয়। /০ এক ছটাক চন্দ্রন্ুর বা হালিমদান1, 4০ অর্ধসের জলে চট কাইয়া 
অথবা! সিদ্ধ করিয়া, সেই জল ১ এক তোলা মাত্রায় অর্দঘণ্ট। অন্তর সেবন করিলে 

হিন্কা প্রশমিত হয় । ওক্ড়ার পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া, তাহার রস বেদনা- 

স্থানে মর্দন করিলে, জরকালীন মাথা-ধর! ও মাথা! বেদনার আশু উপশম হয় । 

মনসাসীজের পাতার রূসসহ কালজীরা বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা কালজীরা 

ও দারুচিনি নমভাঁগে জলসহ বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, জ্বরকালীন শিরঃপীড়ায় 
বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । শুল্টার পাতা লবণের সহিত রগড়াইয়া, তাহার 
রস মর্দন করিলে, যন্ত্রণাদায়ক শির€পীড়ার শাস্তি হয়। দারুচিনি, তেজপত্র, 

মুচুকুন্দের ফুল, শুল্টার বীজ, শ্বেতসর্ষপ, গোলমরিচ, মুসব্বর ও কাঁলজীরা,-_ 

প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে শুল্টার পাতার রসের সহিত বাটিয়া ও ঈষৎ উষ্ণ 
করিয়া প্রলেপ দিলে, যাবতীয় কচ্ছ,সাধ্য শিরোরোগও নিবারিত হইয়া থাকে । 
ধুতুরাপাতার রসের সহিত রূক্তচন্দন ঘষিয়া, কর্দমের মত হইলে, তাহার সহিত 
কিঞ্চিৎ আফিম্ মিশাইয়া, ২1৩ ছুই তিনবার প্রলেপ দ্রিলেই আধ-কপালে নিবা- 
রিত হয়। মল ও মৃত্র বন্ধ হইয়া গেলে, মুক্তাবর্ষী বা মুক্তাঝুরির পাতা ও সোর৷ 

জলে বাঁটিয়া, তলপেটে এলেপ দ্বিলে, মল ও মুত্র নিঃস্থত হইয়া থাকে । কোন, 
স্থান হইতে পতন বা গীড়নাদি কারণে হাড়ে বেদনা হইলে, টাটকা গোময় 

| গ্তরম করিয়া সেই স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। হাঁড়যোড়া বাটিয়! প্রলেপ: 

1 দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে। 

ছু ৮ 
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শারীর-বিজ্ঞানের সার কথা । 

চিকিৎসা-কার্যের প্রধান অঙ্গ--শরীর; শরীরতত্ব না জানিলে প্রকৃত 

চিকিৎসা হইতে পারে না; স্তরাং এই গ্রন্থে শরীরতত্বের আলোচন! নিতান্ত 

প্রয়োজনীয় । আয়ুর্বেদে শারীর-বিজ্ঞানের ঘেসকল উপদেশ দেখিতে পাওয়া 

যায়, প্রথমতঃ তাহারই সারকথা! গুলির আলোচনা করা যাইতেছে । তৎপরে : 
এক একটা' অবয়ব অবলম্বন পুর্বক, প্রীচ্য ও প্রতীচা উভয় মতের সময় করিয়া 
বিস্তৃতরূপে শারীরতত্বের আলোচনা করা হইবে | ূ 

চতুর্বিবংশতিকতত্্ ।__আকাশ, বায়ু, তেজ জল ও পৃথিবী, ৰ 

এই পঞ্চ মহাভূত ) শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ,--এই পঞ্চ ইঞ্জিয়ার্থ;) চক্ষুঃ, 

কর্ণ, নাসিকা, জিহবা! ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দড্িয় ; হস্ত, পদ, গুহ, উপস্থ ও 

বাগিক্িয়, এই পঞ্চ কর্মেক্িয় ; এবং মন$ বৃদ্ধি, অহঙ্কার ও জীবাক্সা,-“সর্ধ শুদ্ধ ৰ 

এই চতুর্বিংশতি তত্বের সমষ্টিভূত স্থুলপুরুষ চিকিৎসাকার্যের অনুষ্ঠান । সুতরাং 
স্থলপুরুষের উৎপত্তির নিয়ম এবং প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্ঙ্গের বিবরণ শারীর-তত্বের 

আলোচ্য বিষয় । তি 

গর্ভোৎপত্তি-বিবরণ |-_-ষে স্ত্রীর শোণিত ও গর্ভীশয় অব্যাপন্ন, * 

তাহার সহিত খতুকালে অব্যাপনশুক্র পুরুষ সহবাঁস করিলে, সেই সহবাসজনিত 
হর্যবেগে পুরুষের শুক্র স্মলিত হইয়া, জ্ীর গর্ভীশয় মধ্যে গ্রবিষ্ট এবং উতয়ের 

গুক্রশোণিত একত্র সম্মিলিত হই গর্ভরূপে পরিণত হয়। দ্বাদশ বৎসর বয়স 

* যে গুএ ক্ষটিকের ্তায় স্বচ্ছ, শ্বেতবর্ণ, দ্রব, ক্লিগ্ষ, মধুররস, মধুগদ্ধি ও মধুবৎ, তাহাকেই 

অবাপন্ন শুদ্ধগুক্র কহে। আর যে আর্তবব-শোণিত শশরক্কের ম্কায় কিংবা! লাক্ষারসের ন্যার 

রক্বর্ণ এবং বস্ত্র লাগার পর ধৌত করিলেই যদি তাহা উঠিয়। গিয়া বস্ত্রে দাগ না! ধরে, তবে 

ভাহাকে অব্যাপন্ন গুদ্ধশোণিত কহে। 
নং ভি 

8 ৬৯ পপ পাপ কা পা পপ শপপ্পীপিপপাপপাতা? পপি ও পিস বত উকি সত পপ পপ ০০ শর শী ৮ সিসি স্পীসিাস্পাশিশিপ্পিটিপিাপী পিপিপি পতিতা পপি সপ সপিীশিপ পিস সী শী পা শাসী পাশিপপপা গু 

শী 

শিপ চপ পন সিভি ০ ৪ 

5 

স্পা শশা িস্পাাশ পাপী শশী সপ 



প্ 
2 

ডু ৬০০০ রস পিউ ৬ ১০৯৭ ১8৭৯8জলঅি লা 72 
পি ৭২৮ কবিরাজি-িক্ষা। এ 

£ 
৮ 

লং স্শচ শ্িপিশ শি এ শ শিশীশিপীিপিপাশীগিগ 
সপ শী পপ জাপা শি 

( হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পর্ন ্ত্ীদিগের যোনিনথা দিয়া গ্রতিমাসে যে রজঃ নির্গত 
হয়, সেই রজঃক্রতিকালকে খতুকাল কহে। খতুর প্রথম দিন হইতে ষোড়শ 
দিবস পর্ধযস্ত খতুকাল। তন্মধ্যে প্রথম -তিন দিন সহবাস কর! উচিত নহে; 

৷ তাহাতে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বিবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা ; এবং যদি তাহাতে 'দৈবাৎ 

গর্ভ উৎপন্ন হয়, তবে তাহাঁও নষ্ট অথবা বিকৃত হইয়া থাকে । তৃতীয় রাত্রির 

| পরে চতুর্থ, ষষ্ঠ প্রভৃতি যুগ্মরাত্রিতে সহবাস করিলে পুত্র এবং পঞ্চমাদি অুষ্া- 

রাত্রিতে সহবাস করিলে কন্ত। উৎপন্ন হয় । বস্ততঃ শুক্রভাগের আধিক্যে পুত্র 

এবং শোণিতভাগের আঁধিক্যে কন্তা জন্মে; ইহাই পুত্র-কন্তার উৎপত্তিবিষয়ে 

প্রশস্ত কারণ। শুক্র ও শোঁণিত উভয়ের অংশ সমান হইলে, নপুংসক জন্মিয়া 

থাকে । স্ত্রী-পুরুষের বিপরীত সহবাসজনিত গর্ভ হইলে, সেই গর্ভে বদি পুক্ত 

হয়, তবে সে স্ত্রী-প্রকৃতি এবং কন্তা হইলে সে পুরুষপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। শুভ্র, 

শোণিত ও গর্ভাশয়ের ব্যাপত্তি থাকিলে, অথবা গর্ভিণীর গর্ভকালীন, মনোবীঞণ 

পুর্ণ না হইলে, কিংবা গর্ভ কোন কারণে আহত হইলে, পুক্রকন্তা' বিকৃতাঙগ 
হইয়া থাকে । 

মাসভেদে গর্ভলক্ষণ ও পরিপুষ্টি ।-_সহবাদের পরে যদি স্ত্রীর 
যোনিদ্বার দিয়া শুক্রাদি নির্গত ন! হয় এবং তাহার শ্রাস্তিবোধ, উরুদ্ধয়ের অব- 

সন্নতা, পিপাসা, গ্লানি ও যোনিস্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তবে সেই 
সী গর্ভগ্রহণ করিয়াছে, বুঝিতে হইবে। গর্ভোৎপত্তি হইলে, ক্রমশঃ খতুরোধ, 
মুখআাব, অরুচি, সর্বদা অকারণে বমনবেগ, অল্লভোজনে অভিলাষ, নানাবিধ 

উপভোগের আশঙ্কা, লোমরাজির ঈষৎ উদগম, অক্ষিপক্ষ্ের সম্মিলন, শরীরে 
অবসন্নতা, মুখের পাগুবর্ণতা স্তনাগ্র ও ওঠদ্বয়ের কৃষ্ণবর্ণতা, পদদ্ধয়ের শোথ এবং 

যোনিদ্বারের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাঁশিত হয়।' দ্বিতীয় মাসে মিশ্রিত শুক্র- 

শোণিত কিঞ্ছিৎ ঘন হইয়া, পিগাকার, পেশীর ন্যায়, অথবা অর্ধদাকৃতি হয়। 
পিগাকার হইলে পুরুষ, পেশীর নায় হইলে স্ত্রী, ধএবং অর্ধ,দাকার হইলে নপুংসক 

জন্মিয়৷ থাকে । তৃতীয়মাসে অতি নুক্ষরপে সমুদায় ইন্দ্রিয় ও সমস্ত অঙ্গাবয়ব 
উৎপন্ন হইয়া, হস্ত, পদদ্বয় ও মস্তক, এই পাঁচট্য অবয়বের পার্চটা পিও উৎপন্ন 

হয়। চতুর্থমাসে এ সমস্ত অবয়ব অনেকটা পরিপুষ্ট হয় এবং গর্ভও অপেক্ষাকৃত. 
কঠিন হইয়! থাকে, এজন্য গর্ভিণী শরীরে অধিকতর ভারবোধ করে। পঞ্চম" 
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মাসে গর্ভের মনঃ মাংস ও রক্ত জন্মে; ভজ্জন্ত গর্ভিণী কশ হইতে থাকে । 

ষষ্ঠমাসে গর্ভের বুদ্ধি, বল ও বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইজন্য গর্ভিণীর বলবর্ণ-ক্ষয় হইতে 
থাকে। সপ্তমমাসে গর্ভের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়; 
গর্তিণীও তৎকালে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে অষ্টমমাসে গর্ভশরীর হইতে 
গর্ভিণী-শরীরে এবং গর্ভিণীশরীর হইতে গর্ভশরীরে ওজঃপদার্থ সর্বদা যাতায়াত 

করিতে থাকে; গর্ভিণীও স্থৃতরাং ক্ষণে ক্ষণে জষ্ট ও গ্লানিযুক্ত হইয়া উঠে। | 

অষ্টমমাসে প্রসব হইলে, গর্ভ বা! গর্ভিণী, একের মৃত্যু ঘটিবার নিতাস্ত সম্ভাবন] । ৃ 

গর্ভিণীর ওজঃ গর্তশরীরে প্রবিঞ্ণ হওয়ার পরে প্রসব হইলে গর্ভের মৃত্যু ঘাটয় ! 

থাকে । নবমমাস হইতে দ্বাদশমাস পর্যন্ত প্রসবকাল। তন্মধ্যে দশম 

মাসেই অধিকাংশ গর্ভিণী প্রসব করিয়! থাকে । গর্ভাশয়ের মধ্যে জরায়ু অর্থাৎ ৰ 

একপ্রকার পাতলা আবরক চর্মদ্বারা আবুত হইয়া, গরভিনীরপৃষ্ঠের দিকে সম্মুখ: 

করিয়া উ্ধশিরস্ক ও সঙ্কৃচিত-অবয়ব হইয়া গর্ভ গর্ভাশয়ে অবস্থিত থাকে। 
অমরা নামক গর্ভের নাভিনাড়ী, গর্ভিণীর হৃদয়স্থ রসবাহিনী নাড়ীর সহিত সংযুক্ত. 
থাকায়, গর্ভিণির আহারজ রস এ নাড়ীদ্বারা গর্ভশরীরে সধশরিত হয়। | 
তাহাতেই গর্ভের জীবন-রক্ষা ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জরায়ু আচ্ছাদনে ৷ 

গর্ভের মুখ আচ্ছন্ন থাকায়, গর্ভস্থ শিশু হান্তরোদনাদি করিতে পারে না। গর্ভস্থ 
শিশুর মলমৃত্রাদি ও পক্কাশয়স্থ বায়ু অল্প থাকে বলিয়া, তাহার মল-মৃত্র এবং ৰ 

অধোবাযু প্রভৃতি নির্গত হয় না। গর্ভিণীর নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং নিদ্রা ও 

জাগরণাদি কার্য্যদ্বারা তাহারও এসমন্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া যায়। প্রসবের 

পূর্বে যখন প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, সেইসময়ে গর্ভন্থ'শিশু উল্টাইয়া যায়; 
স্থতরাং নি হাসিনার এইরূপ না হইলে প্রসবে বাধা 

ঘটিয়া থাকে । 

ধাতু ।- যাবতীয় অক প্রতালাদিপিপরণ চেতনাযুক্ত দ্লুহকেই আমরা 

শরীরনামে_ অভিহিত করিয়ার্ি। শরীর-রক্ষণোপযোগী দ্রব্য আহার করিলে, 

ক্রমশঃ তাহা পরিপাক পাইয়া, রস, রক্ত, মাংস, মেদঃ, অস্থি, মজ্জ। ও শুক্রধাতু- 
রূপে পরিণত হয়) সুতরাং তাহা হইতেই পা 
রক্ষিত হইয়া থাকে । ভূক্তপদার্থের প্রথম পরিণতি-_-রস) তাহা হইতে রক্ত 3 

.বন্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদং, মেদঃ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে-জ্জা | 

রিটা উিরিালারীরউিঠিওীজারীটি 
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ও মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়। রস হইতে শুক্র পধ্যস্ত এক একটা ধাতু 
পরবর্তী অপর ধাতুরূপে পরিণত হইতে ৭ সাতদিন সময়ের আবশ্তক হয় । 
সীদিগের আর্তব-রক্তু, ধাতুরক্ত হইতে পৃথক্); তাহা রসেরই বিরুতি মাত্র। 
একমাসে এই রক্ত সঞ্চিত হইয়া, মাসাস্তে যোনিদ্বার দিয়া নির্গত হয়। গর্ভসময়ে 
এই রক্ত সংরুদ্ধ থাঁকয়া স্তনদ্বয়ে উপনীত হয় এবং তথাষ় দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া 
থাকে । এই জন্যই গর্ভকালে স্তনদ্বয় পীন ও ভুগ্ধযুক্ত হয় । ূ 

ত্বকৃ।-_গরভাশয়-প্রবিষ্ট শুক্রশোণিত যখন ক্রমশঃ পরিপক্ক হইতে থাকে, র 
সেইসময়ে ছুগ্ধের সর উৎপত্তির ন্যায় শরীরস্থ ত্বকের উৎপত্তি হয়। ত্বকৃদ্বারা | 

শরীরে জল-বাযু প্রভৃতির শোষণ, স্বেদনির্গম ও দৈহিক উন্মার রক্ষা হইয়। থাকে । | 

বহির্দেশ হইতে মাংসের উপরিভাগ পর্যন্ত ক্রমশঃ সাতখানি ত্বক আছে। | 
বাহিরের প্রথম ত্বক, একটা ধান্তের ১৯ অষ্টাদশভাগের একভাগের ন্যান্ পাতলা; 

তাহাই শরীরবর্ণের আশ্রয় এবং সেই ত্বকে সিঝ ও পদ্মিনীকণ্টক প্রভৃতি রোগ 

জন্মে । * দ্বিতীয় ত্বকের পরিমাণ ধান্যের ৯5 ষোঁড়শীধশের একাংশ ; তাহা তিল- 

কালক, স্তচ্ছ ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্মরোগের অধিষ্ঠান। তৃতীয় ত্বক্ ধান্ের সহ 

দ্বাদশাংশের একাংশ ; চন্ম্দিল, অজগল্লিকা ও মশক প্রভৃতি চর্মরোগ তাহাকেই 

আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। চতুর্থ ত্বক্ ধান্তের ৯ অষ্টমাংশের একাংশ ; কিলাশ | 

ও কুষ্ঠ প্রত্ৃতি পীড়ার তাহাই অধিষ্ঠান। পঞ্চম ত্বকের পরিমাণ ধান্তের ৫ পাঁচ- 
ভাগের এক ভাগ ; তাহাতেই কুষ্ঠ ও বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়। ব্ঠত্বক্ একটা 

ধান্তের সার স্তুল গ্রন্থি, অপচী, অর্ধ, শ্লীপদ ও গলগপ্ডাদি পীড়া তাহাঁকেই 

আশ্রয় করে। সপ্তম ত্বক ২ ছুইটা ধান্চের ন্যায় স্থল; ভগন্দর, বিদ্রধি ও অর্শ; 

প্রভৃতি পীড়া এই ত্বককে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ ত্বকের 
পরিমাণ এইরূপ হইলেও, ললাটের ও অঙ্কুণি প্রস্থৃতি স্থানের ত্বক্ ইহা অপেক্ষা 
অধিকতর হুক, ( পাতলা ) হইয়া! থাকে । 

একটা ধাতুর পর অপর ধাতু যেখানে আরম্ত ছুঁয়, সেই উভয় ধাতুর সন্ধিস্থুলে 
তন্তসমাবৃত ও কফজড়িত সুক্ষচর্্মবং অতিপাতলা একপ্রকার আবরণ থাঁকে ; 

আয়ুর্বেধদে তাহাকে কল! এবং সর্বসাধারণে তাহাকে ঝিল্লী কহে।' 

ধাতুর স্থান।-_ত্বক, রক্ত 'ও মাংদ শরীরের সর্বত্র অবস্থিত থাকে ? 

তথাপি বরুৎ ও গ্লীহা এই ছুইটাই রকের প্রধান স্থান। মেদোধাতু অন্যান্য : ১. পথ 
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স্থানে থাকিলেও, কেবল উদরে এবং সুক্ষ অস্থিতে তাহা অধিক লক্ষিত হইয়া 

থাকে । মজ্জা--স্থল-অস্থির মধ্যে অবস্থিত থাঁকে। শুক্রও সব্বশরীরব্যাপী, 

কোন স্থানেই তাহার সন্ত! উপলব্ধিৎ করা যার না। কামবেগে যখন সব্ধবশরীর 

হইতে শুক্র নিঃত হইয়া লিঙ্গদ্বার দিয়া ক্ষরিত হয় ; তখনই তাহা লক্ষিত হইয়া 

থাঁকে। শুক্র প্রথমতঃ সর্বশরীর হইতে নিঃন্যত হইরা, বস্তিদ্বারের নিম্নভাগে 

ছুই অঙ্গুলি অস্তরে দক্ষিণভাগে অবস্থিত হইয়া পরে নির্গত হইয়া থাকে । 
শরীরে অস্থিসখ্যা |--শরীরস্থ সমুদায় অস্থির সংখ্যা চরক খধির মতে 

৩৬০, স্থু্ধতের মতে ৩০০ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিংসকদিগের মতে 

[৩3০টী। স্ুশ্রতাচার্যের মতে প্রত্যেক হস্ত পদাঙ্ীলিতে তিন তিনখানি ; 

পদতল বা হস্ততল এবং কুচ্চ, গুল্ফ বা মণিবন্ধ,--গ্রত্যেক হস্ত ও পদের এই 

কয়েকটা স্থানে দশখানি ; পাদ, পাও হস্তপৃষ্ঠে এক একখানি ; জান্ুতে 

২ ছুইখাঁনি ; জজ্বায় ২ ছুইখানি; উরুদেশে এক একখানি; কণু-য়ের নিম্ন 

হইতে মণিবন্ধ পধ্যস্ত ২ দুইখানি ; কণুয়ে ১ একখানি ; বাহুতে ১ একখানি 

গুহাদেশে ১ একখানি ; যোনি বা লিঙ্গদেশে ১ একখানি ; নিতম্বে ২ ছুইখানি ; | 

ব্রিকদেশে ১ একখানি ; প্রত্যেক পার্খে ৩৬ ছত্রিশখানি করিয়া ৭২ বাহাত্বর- 

খানি ; পৃষ্ঠে ৩০ ত্রিশখানি ; বক্ষঃস্থলে ৮ আটখানি ; উভষ্ব চক্ষুগোলকে এক 

একখানি করিয়! ২ ছুইখানি, গ্রীবায় ৯ নয়খানি ) কঠদেশে ও চারিখানি ) হমুদ্বয়ে 

২ হুইথানি ; দস্তে ৩২ বত্রিশখানি ; নাসিকায় ৩ তিনখানি ; তালুদেশে ১ এক- 

খানি; ললাট, কর্ণ ও শঙ্খ--প্রত্যেক স্কানে এক একখানি 3 এবং মন্তকে | 

৬ ছয়খানি অস্থি আছে । অবয়ব ও অবস্থান-বিশেষানুসারে অস্থির নানাপ্রকার 
বিভিন্নতা আছে ! অস্থিসমূহের রূপ ৫ পীচগ্রকার ; যথা-_তরুণ, কপাঁল, বলয়, 

নলক ও রুচক। নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও গুহাবয়বের অস্থি-_কপালাস্থি ; হস্তদবয়, 

পার্খদ্িয়, পৃষ্ঠ, বক্ষঃ উদর, গুহা ও পদদ্বয়ে যেসকল বক্র অস্থি আছে, তাহা 

বলয়াস্থি ) যে সকল অস্থির মধ্যে ছিদ্র আছে, তাহা নলকাস্থি এবং দত্তসমূহের 
অস্থি রুচকাস্থি নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । কেহ কেহ এই পঞ্চবিধ অস্থিকে 
অন্য পাঁচনামে অভিহিত করেন ; যথা--অথস্থি বা ক্ষুদ্রাস্থি, কপালাস্থি, নলকাস্থি, 
অসমগাত্রাস্থি ও রুচকাস্থি । এই উভয়মতে বিশেষ প্রভেদ বোধ হয় না । কোমল 

| অস্িসমূহের নাম তরুণাস্থি, ইহাকে এবং বলয়াস্থিকে ক্ুতরাস্থির অস্তভূতি করিলেই 
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. রী 
উনি যার শরীরের মধ্যে মূ ও অনচলনসীন অব্যধ 

অ্থস্থি বা! কষুদ্রান্থিদ্বার! নিন্মিত, গুল্ফ ও মণিবন্ধ প্রভৃতি স্থানসমূহে এই অস্থি 

অবস্থিত থাকে । দেহের অস্থিময় গর্তসমূহ কপালাস্থিদ্বারা নিশ্মিত ; এই অস্থির 
আকৃতি প্রশস্ত; এবং মস্তক ও পাছা প্রভৃতি স্থানে এই অস্থি অবস্থিত থাকে । 

নলবৎ ছিদ্রবিশিষ্ট দীর্ঘ অস্থিসমৃহকে নলকাস্থি কনে) হন্ডে ও পদাবয়বে এই 
অস্থি অবস্থিত থাকে | যেসকল অস্থির কোন অংশ দীর্ঘ ও কোন অংশ সুক্ষ, 

তাহাদিগকে অসমগাত্রাস্থি কঙ্কে, কশেরুকায় ও শঙ্ঘখদেশে এই অস্থি থাকে৷ 

দস্তসকলের নাম রুচকাস্থি। দত্ত 9 চারিপ্রকার,_ছেদন, শৌবন, ছ্যগ্র ও 

পেষণ। ছেদন দন্ত উর্ধাপঙ.ক্তিতে :ও চারিটা ও নিম্নের, পঙ.ক্তিতে ও চাঁরিটা- 
শৌবন দত্ত উদ্ধে ২ ছুইটী ও নিয়ে ২ দুইটা; দ্ধাগ্র-দস্ত উর্ধে ও চারিটা ও নিয়ে 

৪ চারিটা এবং পেষণ-দস্ত উর্ধে ৬ ছয়টা ও নিয়ে ৬ ছয়টা আছে । 
অস্থিসন্ধি ।___অঙ্কুলি, মণিবন্ধ, গুল ফ, জানু, কুর্পর, কক্ষ, বজ্জণ, দস্ত, 

স্বন্ধ, যোনি, নিতন্ব, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মস্তক, ললাট, হস্থু, উরু, ক, হৃদয়, নাসিকা ও 

কর্ণ প্রভৃতি যেসকল স্থানে অস্থি পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে; সেইসমস্ত 

মিলনকে 'অস্থিসন্ধি কহে। সন্ধিস্থলসমূহে পিচ্ছিল পদার্থ (শ্লেম্া ) মিশ্রিত থাকে 

বলিয়া, তাহা! ইচ্ছানুসারে সম্কৃচিত ও বিস্তৃত করিতে পারা ষায়। 

অস্থিসন্ধি সমুদায়ে ২১০ দুইশত দশটা ; তন্মধ্যে বৃদ্ধান্থুলিতে ২ টুইটা, অন্যান্তি 
প্রত্যেক অঙ্কুলিতে ৩ তিনটা করিয়া 3৮ আটটচল্লিশটী, গুল.ফে ১ একটা, জানগুতে 
১ একটা, বজ্ণে ১, একটা, মণিবন্ধে ১ একটা, কথুযয়ে ১ একটা, স্বন্ধদেশে 

১ একটা, কটিদেশে ৩ তিনটা, পৃষ্ঠদণ্ডে ২৪ চব্বিশটী, পার্বদ্বয়ে ২3 চবিবশটা, 

বক্ষঃস্থলে % আটটা, গ্রীবায় ৮ আঁটটী, গলনলীতে ৩ তিনটা,দয়, ফুসফুস ও 
ক্লোমস্থানে নিবদ্ধ নাঁড়ীতে ১৮ আঠীরটা, দস্তমূলে ৩২ বত্রিশটা, কণ্ঠদেশে ১ 
একটা, নেত্রবস্ম্বয়ে ২ ছুইটী, প্রতোক গটও, কর্ণে ও শঙ্ঘদেশে এক একটা 

করিয়া ৬ ছয়টা, হন্ুদ্বয়ে ২ ছুইটা, ভ্রর উপরিভাগে ২ ছুইটী, শঙ্ঘের উপরিভাগে 
২.ছুইটী, মন্তকের কপালাস্থিতে ৫ পাঁচটা, এবং মধ্যস্থলে ১ একটা অস্থি আছে। 

স্নায়ু, শিরা ও ধমনী |-_হত্রের ন্যায় স্ঙ্ম সুল্প যেসকল পদার্থ 

সমস্ত শরীরে বিস্তৃত আছে, তাহাদের নাম স্গায়ু। ইন্জিয় প্রত্যক্ষ পরদার্থের অনুভব 
এবং.অবয়ববিশেষের সঞ্চালন প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য ন্সায়ুদ্ধার৷ সম্পাদিত হুয়। 

% 
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টিটি গলা 

প্রভৃতি নাঁনীপ্রকার পেশী হইয়া থাকে । শরীরের যে খ্বে স্থান সম্কৃচিত বা 

শারীর-বজ্ঞানের সার কথা। ৭৩৩ 
শাশ্শটী ২ শশী ০ শী ক ০ পাপী পপ শপ সপে পপ আপস 

টির রারজ্গ্ন ইহাদের মধ্য দি রস-রক্তাদি ধাতু প্রবাহিত 
হয়। এই সমস্ত শিরা, মূলশিরার স্টাখা প্রশাখা ; এতস্তিন্ন 3০ চল্লিশটা মূলশিরা 
আছে। তন্মধ্যে দশটা শিরা বায়ু 'বহন করে, এবং দশটা-_পিত্ত, দ্রশটা-_ কফ, 
ও অপর দশটী রক্ত বহন করিয়া. থাকে । সমুদয় শিরার মূলম্থান নাভি। 
শিরার ন্যায় আর কতকগুলি আোতঃ আছে; তাহাদিগের নাম ধমনী | এই- 

সমস্ত ধমনীমধ্যে প্রাণবহ ধমনী ২ ছুইটী, বাঁতিবহ ২ ছুইটা, পিত্তবহ ২ হুইটা, ! 

শ্লেম্সবহ ২ ছুইটা, শবজ্ঞানবহ ২ ছুইটা, স্পর্শজ্ঞানবহ ২ ছইটা, রসস্বাদবহ ২ ছুইটা, 
গন্ধজ্ঞীনবহ ২ ছুইটা, নিদ্রাকারক ২ ছুইটী, জাগরণকারক ২ ছুইটা, অশ্রুবহ 
২ ুইটা, স্্রীদিগের আর্তববহ ২ ছুইটী, স্তন্যবহ ২ হুইটা, পুরুষের শুক্রবহ ২ দুইটা, 
অন্নবহ ২ ছুইটী, জলবহ্ ২ ছুইটি, মৃত্রবহ ২ ছুইটী, মলবহ ২ ছুইটা, এবং কতক 
গুলি অপরিসংখ্যেয় ধমনী ন্বেদ বহন করিয়া থাকে । শরীরের যাবতীয় লোমকুপ 
সেইসমস্ত স্বেদবহ ধমনীর বহিম্ম্থ। প্রাণবহ ও রসবহ ধমনীর মুলভাগ-- 
হৃদয়; অন্নবহের মুলভাঁগ-_আমাশয় ; জলবহের মূলভা্- তালু ও ক্লোম) 

রক্তবহের মূলভাগ-_বকৃৎ ও প্লীহা ; মৃত্রবহের মূলভাগ-__বন্তি ও লিঙ্গ ; মলবহের 
মূলভাগ-_পক্কাশয় ও গুহ” শুক্রবহের মূলভাগ-স্তন ও অগুকোব, এবং 

আর্ততববহের মুলভাগ-_গর্ভীশয় । 

পেশী ।-_ক্ায়ূ, শিরা ও ধমনীর সমষ্টি সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে পারা যায়: 
না। কাধ্যান্থুসারে যে কয়েকটার সংখ্যা উপলব্ধি করা যায়, কেবলমাত্র তাহাদেরই : 
সংখ্যা শান্তে নির্দিষ্ট আছে। ফিতার স্তায় যে একরূপ পদার্থদবারা অস্থি, 
শিরা ও দ্বায়ু প্রতি আচ্ছাদিত থাকে, তাহাকে পেশী কহে। ,স্থানতেদা- 

মুসারে ঘন, পাতলা, সুক্ষ, বিস্তৃত, ক্ষুদ্র, দীর্ঘ, কঠিন, কোমল, মূত্র ও কর্কশ 

সপ - ০০ সপ সি আস 

এ শীপ্শীশীট শী ৮৯ 

পেস পাশাপাশি সপ শি টি চালিত করা যায়, সেই সেই স্থলেই পেশীর অবস্থিতি আছে। ইহাও 
অপরিসংখ্যেয় | 

কগুরা ।-_পেশীর প্রাস্তভাগের নাম কওরা; ইহাদ্বারাও আকুষ্চন- 

প্রসারণার্দি কার্ধ্য সম্পাদিত হয়। কগুরার আকৃতি রজ্জুর স্তায়। এই কগুর! | 
সমুদায়ে ১৬ যোলটা, তন্মধ্যে ' হস্তদ্বয়ে ও চারিটা, পদন্বয়ে ও চারিটা, প্রীবায় 

ও চাকরিটা, এবং পৃষ্ঠে $ | 
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জাল। __শিরা, সায়, মাংদ ও অন্থি,এই চারিটা পদার্থের এক একজাতীয় 
ূ পদার্থ কতকগুলি একত্র জালের ন্যায় ছিদ্রযুক্তু, হইয়! অবস্থিত থাকিলে, তাহাকে 

জাল কহে। প্রত্যেক মণিবন্ধে ও গুল্ফদেশে এরূপ প্রত্যেকের জাল অর্থাৎ 

শিরাজালি, স্নাযুজাল, মাংসজাল ও অস্থিজাল অবস্থিত আছে । 

মেরুদণ্ডের উভয়দিকে ছুই ছুইটী করিয়া, থে চারিটা মাংসময় রজ্জুবৎ পদার্থ- 
দ্বারা মেরুদগড আবদ্ধ আছে, তাহাকে রজ্জু কহে। 

সেবনী ।- মস্তিষ্কে ৫ পাঁচটা, লিঙ্গে ও অগকোষে ১ একটা, এবং জিহ্বাঁয় 

১ একটী, সেলাইকরা! স্থানের শ্যার যাহ! অন্তভূত হয়, তাহারই নাম (বনী । 

অন্মস্থান |__শিরা, ক্বাযু, মাংস, অস্থি ও সন্ধি, ইহারা যেস্থানে পরম্পর 
ূ মিলিত হয়, তাহাকে মন্ধস্থান কহে। মশ্বস্থান সমুদ্রে ১০৭ একশত সাতটা; 

| তন্মধ্যে শিরামন্ত্ন ৪১ একচল্লিশটী, স্সাযুমন্্র ২৭ সাতাশটী, মাংসমন্ব ১১ এগারটা, 
অস্থিমর্ ৮ আটটা, এবং সন্ধিমন্্ন ২০ কুড়িটা। 

মন্খস্থান-বিজ্ঞাগ |- যেসমস্ত হুক্ম শিরাদ্বারা, নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু ও 

| জিহ্বা আপ্যায়িত হয়, মস্তকের অভ্যন্তরে বেখানে সেইসকল শিরামুখ মিলিত 

৷ হইয়াছে, তথায় একটা শিরামন্্ম আছে, তাহার পরিম।ণ ও চারি অঙ্কুলি। মন্তকের 
মধ্যভাগে যেখানে কেশের আবর্ত আছে, তাহাঁরই অভ্যন্তরে শিরা ও স্ধির 

ংযোগস্থলে একটা সন্ধিমন্্ন আছে ; তাহার পরিমাণ অদ্ধাঙ্থলি। ভাদ্য়ের প্রাস্ত- 

ভাগে-কর্ণ ও ললাটের মধ্যদেশে ১ দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত একটী অস্থিমন্মম 

| আছে। গুহুদ্বারের অভ্যস্তরে গুহানাড়ীর ও চারি অঙ্কুলি পরিমিত স্থানে একটা 
মর্থস্থান ; ইহা মাংসমর্খ | জ্তনদ্বয়ের মধ্যদেশে_ হদয়ে--9 চারি- -অঙ্কুলিপরিমিত 

একটা শিরামর্খ। নাভি, পৃষ্ঠ, কটা, গুহ, বঙ্ষণ ও লিঙ্গ, এই কয়েকটা অঙ্গের 

মধ্যস্থলে বস্তি অবস্থিত ;) ভাহাতে একটা স্বাযুমন্্ আছে। নাভির চতুর্দিকে ও, 

চারিঅস্কুলি-পরিমিত একটা শিরামর্্ন | এই কয়েকটা মর্ম বিদ্ধ বা বিশেষরূপে 

আহত হইলে, সগ্ধঃ প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে | 

আহত হওয়ার ফল ।- বক্ষঃস্থলে_স্তনদ্বরের নিম্নভাগে--২ ছুই- 

অঙ্থুলি-পরিমিত ২ ছুইটা শিরামর্ম, স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে ২ দুই-অঙ্কুলিপরিমিতত 

২ ছুইটা মাংদমর্্, স্বন্ধকৃটদ্বয়ের নিয়ে ও প্ার্থদ্বয়ের উপরিভাগে ২ অর্ধাঙ্গুলি- 

পরিখিত স্থানে ২ ছুইটা শ্রিরামর্শ এবং বক্ষঃস্থলে উঁ্চপার্খস্থ রাতবহ লাড়ীদ্বয়ের ; 



2 ভাপ 
রি শারীর-বিজ্ঞানের সার [কথা । ৭৩৫ ১ 
পা এস ৩৯১০৪ টির পপ শপে পা সাল পাপ সপপপাপাাজপপসপ 

_শিশিশিপশী পপি তে শীশিশীাশিিস্পীি শ। শীশীপীসপিস্পেশপীস্পিশ পাশে পপি 

) অরধাঙ্ুলি-পরিমিত স্থানে ২ দুইটা শিরামন্মম, এই ই কয়েকটাকে বক্ষোম্্ন কহে। | 

এইসকল মন্ম আহত হইলে, কাল্সাস্তরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহার মধ্যে 

শেষোক্ত মর্ম আহত হইলে, কোষ্ঠ বাযুপুর্ণ হওয়ায়, শ্বাস-কাসরোগে মৃত্যু হয় । 
মন্তকে যে পাচটা অস্থিসন্ধি আছে, তাহার প্রত্যেকটা এক একটী সন্ধি- 
মর্ম। এ সকল সন্ধিমর্ম আহত হইলে, উন্মাদ, ভয় ও চিন্তবিভ্রম উপস্থিত 
হইয়া, প্রাণনাশ করে। মধ্যমাঙ্গুলির সমস্থত্রে হস্ততলের ও পদতলের মধ্যস্থলে 
এক একটা মন্্ন আছে; তাহাতে আঘাত পাইলে, অত্যন্ত বাতনা উপস্থিত হয় 
এবং তজ্জন্য কাঁলাস্তরে মৃত্যু ঘষা থাকে । বুদ্ধাঙ্থুলির মৃূলদেশের পার্থে যেখানে 
তন্নিকটবর্তী অপর অঙ্কুলিরও মূলভাগ, সেইগান্কে এক একটা শিরামন্্দ আছে; 
তাহা আহত হইলে, কালাস্তরে আক্ষেপ অর্থাৎ খিচুনি রোগ উপস্থিত হইয়া! 

প্রাণনাশ করে; অনেক স্থলে ইহাতে সগ্ভঃ প্রাণনাশ হইতেও দেখা যায় । 

প্রত্যেক প্রকোন্ঠে ও জজ্ঘার মধ্যস্থলে ২ ছুই অন্গুলিপরিমিত এক একটী মাংস- 
মন্দ আছে, তাহা আহত হইলে, শোণিতক্ষয় হইয়া কালাক্স্চর প্রাণ বিনষ্ট হয়। 
স্তনমূল হইতে সগন্ত্রে মেরুদণ্ডের উভয় পার্থে ২ অর্ধান্থুলি-পরিমিত দ্রইটা 
শিরামর্্ন আছে; তাহা বিদ্ধ হইলে, অত্যন্ত রক্তআ্াব তই! কালাস্তরে মৃত্যু ঘটে । 

উভয় জঘন ও উভয় পার্শের সন্ধিস্থলে ছুহইটা শিরামর্দ আছে। তাহা আহত 

হইলে, কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ তইয়া উঠে এবং তজ্জন্ত কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয় । মের- 

দণ্ডের নিম্নদেশে নিতন্থের সন্ধিস্থলে উভয়পার্খে ১ অর্ধাস্ুলি পরিমিত দুইটা 
। অস্থিমর্্ম আছে; তাহা আহত হইলে, রক্তক্ষয় হইয়া রোগীকে পাগুবর্ণ বা 

বিবর্ণ করে, এবং কালান্তরে তাহার প্রাণবিনাশ করিয়া থাকে । নিতম্বের উভয়- 

পার্থে ১ অর্ধাঙ্গুলি-পরিমিত আর ছুইটা অস্থিমন্্ন আছে; তাহাতে আঘাত 

পাইলে, কটা হইতে পদতল পধ্যস্ত এই অর্ধাঙ্গের শৌষ ও* দৌর্ধবল্য উপস্থিত 

হইয়া থাকে । | 

বঙ্ণ ও স্ন্ধদেশের নিয়ভাগে অর্ধাঙ্লি-পরিমিত যে এক একটা শিরামর্ম 

আছে, তাহা! আহত হইলে পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। জানুদ্বয়ের ৩ তিন অঙ্গুলি 

উর্ধে ২ অর্ধ-অঙ্গুলি-পরিমিত যে একটা স্বাযুমন্ম আছে; তাহা! আহত হইলে, 

অত্যন্ত শোথ ও পদদ্বয়ের স্তব্ূতা.হইয়া থাকে । জজ্ঘ! ও উরুর সন্ধিস্থলে 

২ ছই-অঙ্ুলি-পরিমিত বে সুক্ধিমর্ম আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে, টি 
জু টিটানিনির নারির. 

টিটি রনি টিটি টি তত যেটির টিটি টিটি সিডিএ সা 

০-০5 টি ৯ সি টি 
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খগ্জ হইয়া থাকে। উরুদ্বয়ের মধ্যে এবং কম্ুই হইতে বগল পধ্যন্ত বাহুর 

| মধ্যভাগে ১ এক-অঙ্কুলি-পরিমিত এক একটা শিরামর্্ আছে; তাহা আহত' 

হইলে, রক্তক্ষয় হইয়া পদদ্বয় বা বাহুদ্য় শুষ্ক হইয়া যাঁ। পদদ্বয়ের অনুষ্ঠ ও 
তন্নিকটবর্তী অঙ্কুলির মূলভাগের মধ্যদেশে অর্থাৎ পূর্বোক্ত শিরামর্দ্ের কিঞ্চিৎ 
উদ্ধে এক একটা এবং তাহারই নিম্নবর্তী স্থানে পদতলের দিকে এক একটা 
স্নাযুমর্ম আছে । তাহা আহত হইলে, পা ঘুরিয়া যায় এবং কাঁপিতে থাকে । 
বজ্ষণ ও অগণ্ুডকোষের মধ্যবর্তী স্থানে উভয়পার্থ্ে এক-অস্কুলি-পরিমিত এক 
একটা ক্ায়ুমর্শ আছে, তাহাতে আঘাত পাইলে, মনুষ্য ক্লীব হইয়া যায়, 
অথব৷ তাহার শুক্র ক্ষীণ হইয়া প্্কে। ২ দুই কনু?য়ে ২ দুইটা ছুই-অস্ুলিপরি- 

মিত সান্ধমশ্শী আছে; তাহা আহত হইলে, বাহু সম্কৃচিত হইয়া! থাকে। 

কুকুন্দর অর্থাৎ নিতম্বকুপে অদ্ধাঙ্থুলি-পরিমিত সন্ধিমর্শ আছে; তাহা আঘাত 

' পাইলে, স্পর্শশক্তির নাশ ও অধঃকায়ের ক্রিয়াহানি ঘটিয়া থাকে । বক্ষঃ ও 
কক্ষ (বগল ) এষ্টু উভয়ের মধ্যস্থলে ১ এক-অঙ্কুলি-পরিমিত এক একটি 
স্নামুমন্্ব ; তাহাতে আঘাত পাইলে পক্ষাীত জন্মে । কর্ণদয়ের পশ্চাৎদিকে-_ 1, 

। নিক্মভাগে ২ অর্ধ-অঙ্কুলি-পরিমিত একটা স্সাযুমন্ত্ন; তাহা আহত হইলে, মনুষ্য 

বধির হয় । মস্তক ও গ্রীবার সদ্দিস্থলে উভয়পার্থে ২ অধ্ধীঙ্থলি-পরিমিত ২ ছুইটী 

সন্ধিমন্্ ; তাহা আহত হইলে, শিরঃকম্প উপস্থিত হয়। স্কন্ধদ্বয়ে ২ অদ্ধীঙ্কুলি- 

। পরিমিত ২ দুইটা ন্ায়ুমর্্ন ; তাহা আহত হইলে বাহুছয়ের ক্রিয়ালোপ হইয়া 
৷ বায়। পৃষ্ঠের উপরিভাগে, যেখানে গ্রীবা ও মেরুদণ্ডের সন্ধি, তাহার উভয় 

পার্খে এক একটা ২ অদ্ধাঙ্থুলি-পরিমিত অস্থিমন্্র; তাহা আহত হইলে, বাহু- 
্বয়ের শৃম্ততা ও শোঁষ হইয়া থাকে। নেত্রদ্বয়ের প্রাস্তভাগে-_অপাঁলে $ অর্ধা- 

স্ুলিপরিমিত ছুইার্ি শিরামর্্ম ঃ তাহাতে আঘাত পাঁইলে, মনুষ্য ক্ষীণদৃষ্টি বা 
। অন্ধ হইয়াঞ্যায়। কণ্ঠনালীর উভয়দিকে ও চারিটী ধমনী আছে; তাহার | 

৷ ছুইটার নাম নীল! ও ছুইটীর নাম মন্তা) কণ্ঠনালীর দিকে ছুই পার্থ ছুইটি 

রে এবং গ্রীবার দিকে ছুই পার্থ ছুইটী মন্যা অবস্থিত। এই চারিটা 

| ধমনীতে চারিটা শিরামর্্দ আছে; তাহাদের প্রত্যেকের পরিমাণ ২ ছুই অঙ্ুলি। 

আল এ সী পপ 

শী ল শিপ তি শীতে প্সিশীশীশীশাটি শি 

] 

| এই মর্ম আহত হইলে, মনুষ্য বোবা ও বিরুতন্বর হয়, এবং তাহার রসাস্বাদনে 

| শক্তি থাকে না। চে 

শি 

টং. 
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তাহাতে আঘাত পাঁইলে, নি রারাগো। জর উপরে ও র্ ূ  

র্াঙুলিপরিমিত হুইটাসনধিমন্্র আছে; তাহা আহত হইলে, ৃষ্টি্ষীণতা ও 
অন্ধতা উৎপন্ন হইয়া থাকে । গুল্ফদ্বয়ে ২ ছুই অঙ্কুলি-পরিমিত ছুইটী সন্ধিম্শর 

আছে; তাহাতে আঘাত পাইলে, অতিশয় যন্ত্রণা ও খঞ্জতা জন্মে । সশিবন্ধেও | 
প্ররূপ এক একটা সন্ধিমন্্ম আছে; তাহা আহত হইলে, হস্তদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ 

হয়। গুল্ফ-সদ্ধির নীচে-_উভয়পার্থ্বে এক একটী ১ এক-অঙ্কুলিপরিমিত ন্সায়ু 

মর্ম আছে; তাহাতে আঘাত পাইলে অত্য্ত যন্ত্রণা ও শোথ হইয়া থাকে । শঙ্খ- 
ঘবয়ের উপরে কেশস্থান পর্য্যন্ত স্থানে ২ অর্দ-অন্কুলি-পরিমিত ২ ছুইটা স্বাযুমর্ঘ্ম : 
এবং জ্রদ্বয়ের মধ্যে ই অদ্ধাঙ্থুলিপরিমিত এক একটা শিরাম্খ আছে। এই ম্খ 

কয়েকটাতে কোনরূপ শল্য বিদ্ধ হইলে, যতক্ষণ সেই শল্য উদ্ধৃত করা না হয়, 
ততক্ষণ মনুষ্য জীবিত থাকে ) উদ্ধ'ত করিলেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। 

এই সমস্ত মর্মমধ্যে যেগুলি আহত হইলে সম্ঃ প্রাণনাশের উল্লেখ কর! 

হইয়াছে, তাহা যদি ঠিক মধ্যস্থলে আহত না হইয়া প্রাস্তভার্গে আহত হয়, তবে 

তাহাতে কালাস্তরে প্রাণনাশের সম্ভাবনা ; ঠিক মধ্যস্থলে আহত না৷ হইলে, হয়ত 

প্রাণনাশক না হইয়া কেবল যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া থাকে । মর্শস্থানজাত যাবতীয় 

' পীড়াই কষ্টসাধ্য ; এজন্য মর্শস্থানগুলি বিশেষরূপে জ্ঞাত থাক। আবশ্তক। 

শরীর বিভাগ |-_সজ্কেপত% শরীর ৬ ছয়ভাগে বিভক্ত, মস্তক, 

মধ্যশরীর, হস্তদ্বয় ও পদদ্ধয়। বক্ষঃ হইতে নিতম্ব পর্য্স্ত অবয়বকে মধ্যশরীর 
কহে। এই অবয়বের মধ্যে শারীরিক প্রধান ন্ত্রসমূৃহ অবস্থিত। হৃদয়ের 

মধাবন্তী স্থানে ৩ তিন-অঙ্গলি-পরিমিত হৃদয় নামক চেতনাস্থান, এই স্থানে 
বিশুদ্ধ রক্ত বা প্রাণরক্ত অবস্থিত থাঁকে। ইহাতে ও চাঁরিটা গর্ভএ্রকোষ্ঠ 
আছে *__ছুইটী উর্ধে ও ছুইটী নিয়ে। রক্তবহ শিরাদ্ধয় শরীরের যাবতীয় সদোষ 
রক্ত উর্ধস্থ দক্ষিণ হৃদ্গর্ডে আনয়ন করে? তৎপরে ক্রমশঃ এ ও চারিটা গর্ভে 

৷ চাঁলিত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া! থাকে । হৃৎপিও নিয়তই আকুঞ্চিত ও প্রসারিত ; 

হয়; আকুঞ্চিত হইবামাত্র তত্রত্য রক্ত অতিবেগে ধমনীমূলে প্রবেশ করে এবং | 

তথা হইতে ধমনীপথ দ্বারা সমুদায় শরীরে চালিত হয়। হৃদয়ের এই আকুঞ্চন- 
প্রসারগক্রিয়! ক্ষণমাত্র নিবৃত্ত হইলে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । হৃদয়ের 

ঘী। রঃ রি 

৯ _পাশীতি শীট শিপ সা ীশাীশীশীসসসসেসীাশীশাীশীপশীতী শী শশা শপ পস্পীপিসীপ। 

- শাশ্শি উতিশী শি িীশ্পাী শি 



সপ পাশপাশি শিপ শি িশ্াািিপোিিপীশীশিশাশ শি সপ পপ পপ আপ পপ কাপ এ ১ পপ পপ সা পি পি 

শ্স্ প শ পপপপ্পপ জ বা পপি পপ শাপলা পপ পা সপ পক ৮ রন ০৬ পিপীশি শট পাপ পপ ৮ _ শশা তাস শশী পো 

বামপার্শে ফুসফুস (শ্বাসযনত্র), দক্ষিণ-পার্খে ক্লোম (পিপাসাস্থান ), হৃদয়ের নিম 

দেশে বুক ( এই স্থানে অগ্রমাংদ পীড়া জন্মে) এবং ক হইতে গুহাদ্বার পর্যযস্ত 
চি তিন ব্যাম দীর্ঘ একটী অন্ত্রনড়ী,_ কোথাও বিস্তৃত, কোথাও বা 
| সঙ্কুচিতভানে অবস্থিত আছে। জ্ীলোৌকদিগের অন্ত্র৩ তিন ব্যাম পরিমিত। | 
তাহারই কণ্ঠের দিক হুইতে প্রথমভাগ আমাশয়, তৎপরভাগ পিত্তাশয় বা গ্রহণী | 
এবং তৎপরভাগ পক্কাশয় ; ইহার অপর নাম মলাশয় বা উত্তুক। তাহার নিশ্ন- 
ভাগে গুহ্নাড়ী। উদরের দক্ষিণ ও বামপার্শে বক্ৎ ও প্লীহা,_-এই টা | 

( রক্তাশয় এবং লিঙ্গের উপরিভাগে বস্তি বা! মৃত্রাশয় | স্ত্রীলোকদিগের যোনিডে 

শঙ্ঘাবর্তের ন্যায় তিনটী আবর্ত আছে) তাহারই তৃতীয় আবর্তে গর্ভাশয় অব- 
স্থিত। গর্ভীশয়ের আরতি টি নীলা মুখের স্ায় অর্থাৎ দ্বারদেশে সুক্ষ, 

৷ কিন্তু অভ্যন্তরে বিস্তৃত । 

ৃ বায়ুর কার্য ।-__-এইসমস্ত আশয়ের মধ্যে আমাশয়__শ্লেম্মার, পিত্তাশিয় 

1 _-পিত্তের এবং পাশয়-_বায়ুর প্রধান স্থান। কিন্তু শরীরের সর্বাত্রই সর্বদা 

৷ ইহারা উপাস্ত থাকে । এই ভ্রিদৌষমধ্যে বায়ু, শরীরম্থ যাবতীয় ধাতু ও মলাদি 

র পদার্থকে চালিত করে, এবং বাযুদ্বারাই উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা, বেগাদির 
প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্ধ্য প্রভৃতি সম্পাদিত তইয়া থাকে । বায়ু স্বভাবতঃ 
রুক্ষ, সুক্ষ, শীতল, লঘু, গতিশীল, আশুকারী, খর, মৃছ্ধ ও যোগবাহী | সন্ধিজংশ, 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ, মুদগরা'দির আঘাতের স্তাঁয় বা শূলনিখাতের ন্যায় অথবা 

। সুচীবেধের স্তায় কিংবা! বিদারণের স্তায় অথবা রজ্জদ্বারা বন্ধনের ন্যায় বেদনা, 
স্পরশশাজ্ঞতা, অঙ্গের অবসন্নতা, মল-মৃত্রাদির অনির্গস ও শোষণ, অঙ্গভঙ্গ, 

৷ শিরাদির সঙ্কোচ, রোমাঞ্চ, কম্প, কর্কশতাঁ, অস্থিরতা, সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষণ, 

৷ স্পন্দন, স্তম্ভ, কষ্ায়ান্বাদ, এবং শ্াব বা অরুণবর্ণতা-_বায়ুর কার্য । ক 
| পুলি হইয়া, এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়া থাকে | 

 পিত্তের কার্ষ্য ।- _পিত্ব স্বভাবতঃ দ্রব, তীক্ষ, পুতি, অপক্কাবস্থায় নীল- ৃ 

রস পক্কাবস্থায় পীত, উষ্ণ ও কটুরস, কিন্তু বিদগ্ব হইলে অন্লরস। সম্তাপ, দাহ, 

ূ 

ৰ 

গা ৯ পপ 8০১৯ এ লস 

ৃ 
| 
ূ 

রক্ত, পা্ড, বা পীতবর্ণভা, উষ্ণতা, পাক, শ্বেদ, ক্লেদ, পচন, আব, অবসাদ, মৃচ্ছ 
। ও মেদোরোগ প্রভৃতি পিস্তের কার্ধ্য। ৮০০৫০ রোগবিশেষামুসারে 
| এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করিয়! থাকে । 

টা, ্ 

টি ্ স্পশী ৪ চে তী 

সদ ্ 
রহ 



* শরক্ষবিঞানের সার কথা. ক এ 
পাশ শশী শিশির শীশিপীস্িশাশাশিস্পীশিশিটি পি শী শাস্শিী ে্প্পিীশী শশী সদ শা শি শি শি ন সপ পপি পেপে 

শ্লেম়্ার কার্য ।- _শ্রেম্মা। ম্বভাবতঃ শ্বেতবর্ণ, শীতল, গুরু, জিগ্ধ, 

পিচ্ছিল, বিলম্বে কাধ্যকারী :ও মধুররস; কিন্তু বিরুত হইলে লবণাস্বাদ হয়। 
ক্নিদ্ধতা, কঠিনতা, শৈত্য, শ্বেতবর্ণতী, গৌরব, কু, আ্রোতঃসমুহের নিরোধ, 
লিপ্ততা, স্তিমিত্য, শোথ, অপরিপাক, অগ্নিমান্য*ও অতিনিদ্রা প্রভৃতি- শ্লেশ্বার 

কাধ্য। ইহা প্রকুপিত হইয়া, রোগ-বিশেষাহ্থুসারে এইসমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 

করিয়া থাকে । 

| বায়ুপ্রকোপ-শাস্তি ।_বলবান জীবের সহিত মল্যুদ্ধ, অতিরিক্ত 
। ব্যায়াম, অধিক মৈথুন, অত্যন্ত অধ্যয়ন, উচ্স্থান হইতে পতন, বেগে গমন, 
পীড়ন, বা আঘাতপ্রাপ্তি, লঙ্ঘন, সম্তরণ, রাত্রি-জাগরণ, ভারবহন, পর্য্যটন, বা 

অশ্বাদি-যাঁনে অতিরিক্ত গমন, মল, মৃত্র, অধোবায়ু, শুক্র, বমি, উদগার, হাঁচি ও 

। অশ্রুর বেগধারণ ; কটু, তিক্ত, কষায়, রক্ষ, লঘু ও শীতল দ্রব্য, শুফশাঁক, 

'শুষ্ধমাংদ, বোরো, কোদ, উদ্দালক, শ্তামক ও নীবার ধান্ত এবং মুগ, মস্থর, 

অড়হর, হরেণু, মটর ও শিম প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন ; উপবাস, বিষমাঁশন, অজীর্ণ- 

সন্ধে ভোজন এবং বর্ষা-খতু, মেঘাঁগমকাল, ভূক্তান্নের পরিপাক কাঁল, অপরাহই- ূ 

কাল, বায়ুপ্রবাহের সময়, এই সমস্ত বায়ু-প্রকোঁপের কারণ । গ্বৃততৈলাদি ৰ 

ৃ 

ৃ 

পবা 

পেপাল পপ পপ পাশ পা পিল 

স্সেহপান, স্বেদ প্রয়োগ, অল্প বমন, বিরেচন, অন্কুবাসন ( ন্বেহ-পিচকারী ); মধুর, 

অম্ন, লবণ ও উষ্/দ্রবা ভোজন; তৈলাভ্যঙ্গ, বন্বীদিদ্বারা বেষ্টন, ভয় প্রদর্শন, 

. দ্শমূল-কাথাদির প্রসেক, পৈষ্টিক ও গৌড়িক মগ্কপাঁন ; পরিপুষ্ট মাংসের রস 
ূ ভোজন এবং স্খস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি কারণে, বায়ুর শাস্তি হইয় থাকে । 

| পিত্ৃপ্রকোপ-শান্তি ।-_ক্রোধ, শোক, ভয় ও শ্রমজনক কার্য, ূ 

ৰ উপবাস ও মৈথুন ; কটু, অস্্, তীক্ষ, লবু ও বিদাহী দ্রব্য; তিলতৈল, তিল- ূ 

| কনক, কুলথ-কলাই, সর্ষপ, মসিনা, শাক, মত্ত, ছাঁগমাংস, মেষমাংস, দধি, দধির | 

৷ মাত, ততক্রকৃর্টিকা, সৌবীর, সুরা, অল্লফল ও মাথনযুক্ত দধির ঘোল প্রতৃতি 
| ব্য ভোজন; এবং শরৎকাল, মধ্যাহ্, অর্রাতি ও ভূক্তপদার্থের পরিপাক- 
| সময়ে পি প্রকৃপিত হয় দ্বতপান, মধুর ও শীতল দ্ব্যদধারা৷ বিরেচন ) মধুর, ; 
( তিক্ত ও কষায় রসযুক্ত ভোজ্য ও গুঁষধ সেবন) সুগন্ধ, স্ুঈতল ও মনোহর গন্ধ: 
আপ্রাণ ; কপূর, চন্দন ও বেণামূলের অন্কুলেপন, চক্দ্রকিরণ-সেবা, সুধাধবলিত- 
গ্রহে বাঁ শীতলবায়ুসেবন, মধুর গীত-বাগ্চ ও বাঁক্শ্রবণ, প্রিয়তমনস্্ী-পু্রের : 
দেরি বির ির উরিিনির নীরা... 



স্পা পিশিশীপীসি শিক ১৩) 2252৬: লস ইসি রা 

দিস কবিরাজি-শিক্ষা তত 
১০১৯০ শশী শিপ পটিশশিাট শশশটাশাপ্প _., শশী শশী শিস্টিশী কাশি পিসি আপি পালিত | পাশপাশি সপ 

সহিত: কথোপকথন; ও ও তাহাদের আলিঙ্গন এবং উপবন ও পক্ম-কুমুদাদি-শৌভিত 

সরোবর-তীরে ভ্রমণ প্রভৃতি দ্বারা পিত্তের শাস্তি হইয়া থাকে । এই সমস্ত 
কারণেই রক্তেরও প্রকোপ এবং প্রশমন হয় । 

শ্লেম্সপ্রকোপ-শাস্তি ।-__দিবানিদ্রা, পরিশ্রমশৃন্ততা, অধিক ভোজন, 

অজীর্ণপত্বে ভোজন ; মধুর, অন্ত, লবণ, শীতল, দ্বিপ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল, ক্লেদজনক, 
যব, গোধুম, হায়ন ও নৈষধ ধান্, ওকড়া, মীষকলাই, বর্ধবটা, তিলপিষ্টক, দি, 
দুগ্ধ, পায়স, খিচুড়ি, গুড়াদি ইক্ষুবিকার, আনুপ ও জলচর জীবের মাংস, বসা 

মুণাল, পদ্মফুল, পানিফল, তাল, মধুরফল, লাউ, অপক্ষ-কুমড়া, পন্ক কদলী 

প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন; এবং শীতল দ্রব্য সেবন; শীতকাল, বসন্তকাল, পূর্বাহ্, 
প্রদোষ ও আহারের অব্যবহিত পরক্ষণে শরন প্রভৃতি- ্নেম্সপ্রকোপের কারণ । 
তীক্ষ বমন ও বিরেচন, মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, ধূমপান, গও্ষধারণ, চিন্তা, পরিশ্রম, 

ব্যায়াম, পুরাতনমগ্কপাঁন এবং রুক্ষ, উষ্ণ, মধুর, কটু, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত দ্রব্য 

ভোজন প্রভৃতি কারণদবারা শ্লেম্মার শাস্তি হইয়া থাকে । 

জন্মকালে পিতামাতার শুক্র-শোণিত প্রভৃতি জন্মকারণে বায়ু প্রভৃতি তিন- 

দৌষের মধ্যে বে দোষের অন্বন্ধ অধিক থাকে, মনুষ্য স্বতাঁবতঃ সেই সেই 

৷ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তিন দৌষ সমান থাকিলে, সমপ্রতি হয় । বাঁত- 

প্রকৃতি মন্ুষ্যগণ রুক্ষ, কৃশ, ভঙ্গাবয়ব, অব্যক্তাবয়ব, অগস্ভীরস্বর, জাগরুক, 

চঞ্চল গতি, শীপ্রকার্য্যকারী, বন্ুপ্রলাপী, বন্ৃশিরাবৃত, অল্পকারণে শীঘ্ত ক্ষুব্ধ, ভীত, 

। অনুরাগী বা বিরাগী, ীতসহনে অসমর্থ, স্তব্ধ, কর্কশকেশ, কর্কশশ্মশ্রু, কর্কশ- 

লোম, কর্কশনখ, কর্কশদন্ত ও কর্কশাঙ্গ হয়; গমনকালে তাহাদের সন্ধথিসমূহের 

মট্ুমট্ করিয়া শব হয় এবং তাহারা শীপ্ত শীপ্ব চক্ষুর নিমেষ ফেলে। পিঞ্ঁ- 

প্রকৃতিগণ উষ্ণ সহা করিতে অসমর্থ, শু ও সুকুমারগাত্র, গৌরবর্ণ, মৃদু ও 
কপিলবর্ণকেশ-্মক্র ও লোমবুক্ত, তাত্রনখ, রক্তনেত্র, তীব্রপরাক্রম, তীক্ষী্ি, 

অধিক ভোজনশীল, ক্লেশসহনে অক্ষম, দ্বেবী, অল্শুত্র, অরমৈথুন ও অল্প 

সম্তানজনক হয় এবং তাহাদের মুখ, বক্ষ, মস্তক ও অন্ঠান্ত অবয়বে গন্ধ হয় 

তাহাদের সর্ধগাত্রে সর্বদাই তিল, মেচেতা, চুলকানি প্রতৃতি জন্মে; বলি, 
পালিত্য ও টাক প্রভৃতি দোষও তাহাদের শীস্ত্ টিয়া থাকে। শ্লেম্সগ্রকৃতিগণ 

নিগ্বাঙ্গ, সুকুমার-শরীর, উজ্জল স্তাম বা গৌরবর্ণ, স্থিরশরীর, বিলম্বে কার্ধ্য-কারক 



সি শারীর-বিজ্ঞানের সার কথা। ৭৪১ ও 

প্রসন্রমুখ, রস িশসবর, রলবান্ ও ওলী দীর্ঘজীবী ও অরক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত 
হয়, এবং তাহারা অল্পকারণে ক্ষুব্ধ হয় না; শুক্র, মৈথুনশক্তি ও সম্ততি তাহা- 
দের অধিক জন্বিয়া থাকে। সমধাতু ব্যক্তিগণ এ সমস্ত মিলিত লক্ষণযুক্ত হয় । 

এই সমস্ত মনুষ্যমধ্যে সমধাতু মনুষ্যই প্রশংসিত । 

এই বায়ু, পিত্ত, ও শ্রেম্বা শারীরিক যাবতীয় সুখ-দুঃখের কারণ বলিয়া 

আযুর্ধেদে বর্ণিত আছে । বস্ততঃ, এই ত্রিদোষের অচিন্তনীয় কার্যের বিষয় 
বততই আলোচন! করা যায়, ততই বিস্মিত.হইতে হয়। 
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অরোঁচক-রোগের নিদান **. ১২২ | অন্তত বিষয়ে গ্রহ্ণবিধি ২৮২ 

অরোচক-রোগলক্ষণা ৮ ১২২ | অবলেহ-প্রস্ত তবিধি ২৮৬ 

অরোচক-ক্োগচিকিৎসা ... ৯২৩ | অন্ুপান-বিধি, ৪ ২৯৪ ূ 

1 অরোচক-রোগে পথ্যাপথ্য ১২৪ | অন্রভল্ম-বিধি ৮২) ২৯৪ 

ও নিট টি তির 



রঃ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ! ১৪৫৩ তত 

বিষয়। পৃষ্ঠ! | | বিষয়। পৃষ্ঠা । 

অহিফেন-শোধন ১৯০ *৯৭ | অগত্তিহতরাজ (গ্রহণী) ৪২৯ 

অন্থমূযা-যনত ০ ৩৭৯ | অগ্নন্ন্থ রস (গ্রহণী) ৪২০ 

অর্কাদিগণ ১৮১ ৩২০ | অভ্রবটিকা! (গ্রহণী) ৪২১ 

অঞ্জনাদিগণ ৩২২ | অগন্তিমোদদক (অর্শঃ) ৪৩১ 

র অশ্বষ্ঠার্দিগণ ৯ ৩২২ | অগ্নিমুখ লৌহ ( অর্শঃ ) ৪৩৩ 

শাস্ত্রীয় ওষধ। অর্শঃকুঠার রস (অর্শঃ) ৪৩৬ 

অমৃতাষ্টক ( পিত্তললেম্স-জরে ) ৩৩৫ | অষ্টাঙজ রস (অর্শ) 9৩৬ 

অগ্িকুমার রস (নবজবে) ৩৩৬ | অতয়ারিষ্ট (অর্শঃ) ৪৩৭ 
অমৃতমঞ্জরী ( নজরে ) ৩৪২ | অগ্নিমুখ চূর্ণ ( দ্বল্প) ( অগ্নিমান্যা ) ৪৪১ 

অচিত্যশক্ষি রস (নবজরে) ৩৪২ | অগ্নিমুখ চূর্ণ (বৃহৎ) ( অগ্রিমান্দ্য ) ৪৪২ 

অঞ্জনভৈরব ( সন্গিপাতে ) ৩৪৭ | অগ্নিমুখলবণ ( অগ্নিমান্দ্য ) ৪৪২ 

অঞ্জন রস 0) ৩৪৭ | অমৃত-হরীতকী ( অগ্নিমান্দ্য ) ৪8৪৪ 

অর্ধনারীশ্বর রস (জীর্দ ও বিষমজরে) ৩৬১ | অগ্নিতুপ্তী বটা ,১১.:88€ 
অমৃতারিষ্ট (জীর্ণ ও বিষমজ্জরে ) ৩৭২ | অমৃশ্বটী ( অগ্রিমান্দ্য ) *** ৪৪৬ 
অঙ্গাবক তৈল (জীর্ণ ও বিষমজরে) ৩৭৩ | অমৃতকল্প বটা ( অগ্থিমান্্য ) ৪৪৬ 

অঙ্গারক তৈল (বৃহ এ) ৩৭৩ | অগ্নিকুমার রস ( অগ্রিমান্দ্য ) ৪৪৬ 
অভয়ালবণ (ল্লীহা) "৩৭৭ | অগ্নিকূমার রস (বৃহৎ) ও ৪৪৬] 
অর্কলবণ ( প্রীহা ) ৩৭৮ | অগ্নিরস ্ী ৪৪৭ 

অতিবিধাঁদি (পিস্তাতিসারে) ৩৯৩ | অগ্নিত্বত (হুল্প) শ্ ৪৫৩ | 

অতিপারবারণ রস (পক্কাতিসারে) ৩৯৮ | অগ্নিত্বৃত ( বৃছৎ ) পু ৪৫৩ 

অনৃতার্ণব রম (পককাতিসারে ) ৩৯৮ 1 অহিফেনানব ( ধিস্থচিক! ) ৪৫৪ | 
অভয়নুসিংছ রস ( পকাগ্চিলারে ) ৩৯৯] অষ্টাদশাঁক্গ লৌহ (পাও কামল! ) ৪৫৯ 
অহিফেন-বটিকা ( পৰাতিসাতর) ৪০০ | অটর্ষকাদি কাথ (রক্কপিত ) 9৬৫ 

১ শশী শী টাটা টাটা শিট 

অহিফেনাসব (পকাতিসারে ) ৪৯১ | অর্কেশ্বর রম ্ী ৪৬৭ 

অজাজ্যাদি ছুর্ণ ( গ্রহণী ) ৪০৮ | অগন্ধাস্ত চূর্ণ ( রাজযন্া ) 8৭২ 
অগ্নিকুমার দোদক ৮, ৪১৩ | অজাপঞ্চক স্বতা এ ৪৮৯, 

অস্্রিকূদার রস ( গ্রহণী ) ৪১৬ ; অগন্তাহরীতকী (কাস) 2৮ 

১ - : টি 



সি ১৪৫৪ ।  কবিরাজি-শিক্ষা। 

বিষয় । পৃষ্ঠা । | বিব়। পৃষঠা। 
অমৃভার্ণধ রস ( কাস) ৪৮৯ অবননশিলা তৈল (কুষ্ঠাদি) “ ৬৪১ 

অশবগন্ধারিষট (মৃচ্ছাক্োগে) ৫০৪ | অবিপড্িকর চূর্ণ (অল্পপিত ) ৬9৪ 
অষ্টাঙ্গলবণ (হ্দাত্যয়) ৫০৫ | অভয়াদি অবলেহ (অন্নপিত্ত) ৬৪৬ 

অস্থগন্ধাত্বত : বাতব্যাধি) ৫১৫ | অল্পিত্বাস্তক মোদক ( অল্লপিত্ত ) ৬৪৬ 
অনিলারি রস ধঁ' €১৮ | অগ্নপিত্াস্তক লৌহ ( অল্পপিত্ত) ৬৪৯ 

অষ্টাদশ-শতিকা-প্রসারিণী তৈল অমৃভাদি কষায় (বিসর্পাদি) ৪৫১ 

--( বাতব্যাধি ) ৫২৮ | অমুতান্কুর বটা (পিত্তরোগাদিতে) ৬ 

অমৃতাদি পাচন (বাতরক্ত ) ৫৩৫ | অভিজিৎতৈল (নেত্ররোগে ) ৬৭৪ 

| অসৃতাগ্য গ্বত রী ৫৩৯ | অর্ধীনাড়ীনাটকেশ্বর (শিরোরোগে) ৬৭৪ 

অষ্টকটুর তৈল (উন্নত) ৫৪৩ | অপামার্গ তৈল (শিরোরোগে ) ৬৭৬ 

 অলমুষা্য চূর্ণ (আমবাত) ) ৫৪৫ অশোকত্বত (স্ত্রীরোগে ) ৬৮৩ 

| অজমোদাদি বটক এ ৫৪৬ | অশোকারিষ্ (স্ত্রীরোগ ) ৬৮৭ 

ন অঞঙ্জুন-্ত ( হদ্রোগ ) ৫৭৩ | অমৃতাদিপাচন (নুতিক1) ৬৮৯ 

1 অর্জকার্দি বটিক। ( শুক্রতারঙ্য ) ৫৯৩ | অশ্বগন্ধা স্বত ( বালরোগে ) ৬৯৮ 

| অষ্টাবকর রস (শুক্রতারল্য) ৫৯৪ | অষ্টমল ম্বত (বাঁলরোগে) ৬৯৮ 

এ অমুতগ্রাশ খত ( শুক্রতারল্য ) ৬০১ ! অরবিন্দাসব (বালরোগে ) ৬৯৯ 

নী অথগন্ধা-স্বত (বৃহৎ) (শুক্রতারল্য) ৬১ | অস্থির উপাদান 
১০৯ ৭৪৮ 

1 অশ্বগন্ধ। তৈল (শুক্রতারল্য ) ৬৯৩] অস্থির সংখ্যা ' ৭88 

| অমৃতাঘি গুগ্গুলু মেদোরোগে) ৬০৫ 'আশ্থির কার্য ১৯০৪৯ 

অঞ্স্নাৰষ্টী ( উদররোগে ) ৬১ | অস্থির প্রকারভেদ তত ৭৫৪ 

1 আগ্িসুধমঙূর (পোথ) "৮ ৬১৩ আন্ত্রমণ্ডল [৮৮৮৪২ 

ৰ অস্তাগ্ত চল (গলগণ্ডাদি) ৬২৩ | অন্রমলের পরিষয় 1... ৮০২ 

অনস্তাপ্ত বত ( উপদংশ ) ৬০১ ] অগকোঁষ ১১২ ৮৯৯ 

| অমুতাদি পাঁচন (কুঠাদি). ৬০৩ | অধধার ০. 1৮১৪ 

| অনত-খগ্ঞদু (কুঠাদি) £' ৯৩৩ ভিগবদ (শবানে) » পণ ৮১৭, 

রতাতূক (কুঠাদি) ৯০৪ : অগধীৃত না জল”: 7 ৯৯৮ 
| উুড়াততর মৌ (ঠাক । গাই (জরিকধন (জগ): ভি 



শিট শ্ীপিজ্পাশী টিপিপি ৫১ 

্ বর্ণানুজমিক পু্ীগত্র | পরীংধ 

ফিধয়। পৃঠা। | বিষয়। , পৃষ্ঠা! 

খজাগ্ুশোধন (জলের) ৪৯৩২ 1; আমাশয়ের চিকিৎসা ৭ ণ১ 

'অহিফেন-পরিচয় রী ১৩৫১ আমাশয় উদরে বেদন। পট 2: 

অহিফেনের রানায়নিক উপাদান ১০৫২ | আমাশয়ের পধ্যাপথ্য *** রন 

অহিফেন সেবনের ফল -১ ১০৫২ | আচিল রি ৮১, 

অহিফেন ও মন্দিরা (তুলনায় আক্ষেপ +*, ৯৪৫ 

--সমালোচন! “১০৫৩ | আমবাত রোগ ১৫৭-১৫৯ 
অহিফেন (আত্মহত্যায়) ১০৫৪ | আমবাতের নিদান .... ১%% | 

অত্যধিক অহিফেন সেবন ফল ১৯৫৬ | আমরক্তের ( কুপিত ) উপদ্রব ১৫৭ 

অহিফেন (আত্মহ্ত্যার্থে) ১০৭৬ | আমরক্তের লক্ষণ ৯৫৭ 
অলস্তা প্রাহাড় “১৪০৭ | আমরক্তের চিফিৎস! ১৫৭ 

অমৃতসহর ০১৪০৭ | আমরক্চের পথ্যার্সীখ্য .., ১২৯ 

অন্থাঙলা ০১৪০৮ | আনাহ (প্রজ্ঞা ও লক্ষণ ) ১৬৬. 

[ অধোধ্যা ** ১৪১২ | আনাহ-চিকিৎসা *** ১৬৭. 
আস্থাপনোপগব্ ০৮ ৩১৬৭ 

আ। আবশ্ধাঁদিগণ ২৮... ১৯ 
শান্্ীয়.উবধ। | 

আহ রবিধি & £ | আরখধাঁদি পাচন (বাঁতপিত্জপ্ন) ৩৩৩] 

আহারান্তে কর্তব্য ** আরহধাদি পান ( বিঙ্সেস্মজবে) ৩৩৯ 
আকর্ণন (প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ) ২৫ | আনন্দভৈ্নব ( সন্পিপাঞ্জে ) ৩৪৯ 
'আকর্ণন (স্েখক্কোপ ) যন্ত্র ২৫ | আনন্দটভরর (দ্বিতীয় গ্রকায ) ৩৪৯1 
আগস্বক ভরের কারণ ও লক্ষণ ১* | আননাতৈরব রল ( পঞ্চাতিপীরে ) ৪৯৯ 

! রি চি 

| আগন্ব জর চিকিৎসা ৫৪, আনন্দতৈরব হস € তত্্াকরোক ? ৪1: 
| আমাতিসার ৮৪০ ৬ আয়ুমকারিক (গ্রহণী ) ৪১৫ শৃঁ 

] আমাতিসাচিকিৎসা - ৬৬ | আমলক্যবলের ( পা ) /, ০, এ সত 
আমাশয় রোগ ১৮৭১৭ | আরক-সাুমুজাঘলেহ- যো [*২ 

রি / 
মস নিগান , ১০৯ | আনিক্তৈরবী ( ০৮ দ 

লক্ষণ ..- 7 151০ 0] আভা চরণ (গা হি 
৯ ৫ রঃ ডং 

৬ ৬ এ 
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১৪৫৮ 

| বিষয়। 

উপদংশজাত গ্রন্থিক্ষত **" 

পৃষ্ঠ । 
১১১৪ 

উপদংশজ রক্তবিকৃত্তি জনিত শ্লীপদ১১২৫ 

উপদংশ.ক্ষত টীকাবীগজনিত 

উপদংশের প্রত্যাবৃত্ত ক্ষত 

উপদংশের গুপ্তক্ষত 

উপদংশের সংক্রামকতা! ' 

উপদংশজাত পাণ্ডু 

উপদংশজাত বাঁতরক্ত 
] 
উপদংশজাত শ্বরভঙ্গ 

উপদংশজাত চিত্তবিভ্রম :" 

উপদংশজাত মজ্জৌষ 

উপদংশঞ্জাত মস্থরিকাক্ষত 

উপদংশঙ্জাত পারদবিকৃতি 

উপদংশজাত স্নীযুদৌর্ববল্য 

উপদংশজাত মস্তিষ্ক বিকার 

উপদংশঞ্জাত শিরোবেদন। 

উপদংখ্জাত ক্ষয়কাঁস 

উপদংশজা ত ধমনী-বিকার 

উপদংশজাত প্রীহ্থা বিবৃদ্ধি 

উপদংশজাত বন্্ববিকার 

, 

০০ উপ পপ পপ পপ 

ইস 

উপদংশজাত নাঁসাক্ষত 

উপদংশজাত অংশ্ুঘধাত ... 

উপদংশজাত চক্ষু ও কর্ণরোগ 

উপদংশজাত ফুস্ফুম্ বিরত 

উপদংশে বংশগত যমজ-সন্তান 

উপদংশে ঝ:শগত শিশুর মৃত্য 

উপদংশজাত অন্ধত্ব ও বধিরতা 

১১২৭ 

১১২৭ 

১৯২৮ 

১১২৯ 

১১৩১ 

১১৩১ 

১১৩১ 

১১৩৩ 

১১৩৩ 

১১৯৩৫ 

১১৩৬ 

১১৩৮ 

১৯১৩৯ 

১১৪৩ 

১১৪৩ 

১১৪১ 

১১৪২ 
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স্পা পপ 



নয 
ূ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র । ১৪৫৯ বর 

] বিষয় ! পৃষ্ঠ।। | বিষয়। পৃষ্ঠা । 

'উপান্থি ৭8৭ 1 

1 উপাস্থিসমুহের স্থিতি ও গঠন. ৭98৭ * 
'গটোয়। ৯৯১ ১৪১৫ 

উপাস্থিসমুষ্কের কাঁধ্য. ... ৭৪৮ ৃ 
উপাস্থিলমুহের নাম ৭৪৮ সারি 

নত এলাদিগণ ১৯০ ৩২5 

উ | এলাদি গুড়িকা (রক্তপিত্ত) ৪৬৫ 

এল বাজধ চা (উদ্খাস-লণ ৮. ১৯৮ | এলাদি চর (মানব) ৪৭১ 
: শি ১৫১৫১] এলাদি চূর্ণ (কাঁসরোগ ) ৪৮২ 
শুনিনি ১, এলাদি চূর্ণ (বমন *** ৫০৩ 

উরুম্তত্তের নিদানা *** ১৫৫ রি ৰ ) 
উ এলাগ্ভ মোণক ( মধাত্যয়) ৫০৫ 

রুস্তম্তের লক্ষণ -** ১৫৫ 
ূ একা দশশতিকা-প্রসারিণী তৈল র 
৷ উরুত্ত্তে মৃত্যু-সম্তাবন! *. ১৫৫ 

_-(বাতব্যাধি)  *** ৫৮৭ 
উরুত্তস্তের চিকিৎসা! . ১৫৫ 

এরগু-সগুক ( শুলরোগে ) ৫৫৫ 
উরুস্তপ্তে পথ্যাপথ্য **, টির হাত ৃ 

ং ] ৩ 

উরস্তস্ভে নিষিদ্ধ কর্ম ... ১৫৬ | বা ০ 
এলাদি পাচন ( অশ্মরী ) ৫৭৮ 

উধকাদি গণ +%৭£ ৩২১ 

নামত এলাদিচ্ণ ( প্রমেহ ) *** ৫৮৮০ 
উষকাদি গণ ( অশ্মরী)... ৫৭৮ 

উপণাধি চূর্ণ ( মন্থরিকা ) এলাদ্যরি্ (মনিকা) 8 
| ? ৬৫৩ 

ৃ এরগাদি কাথ ( গর্ভিণীরেগে ) ৬৮৮, 
ূ খা । | 

ূ খতুচধ্য। (শীতে ও হেমন্ত) ৬1 ওষধি-দ্রাণজ জর রা 9৬ 

খত ও গর্ভাধান ৪ ৮১ € গলাউঠ! বা কলের ১১১৬ ১১৯১ 

1 খতু (হিন্দু ও পাশ্চাত্যমতে) ৮১৫ | ওলাউঠার গ্রকীরভেদদ ১১৬৬ 

1 খতুমতীর লক্ষণ '৮ ৮১৬ | ওলাঁউঠ। ( এসিয়াটিক কলেরা) ১১৬৭ 

| খতুকালে রিশেষ বিশেষ রৌগ ৮১৬ | ওলাউঠার জীবাণু ৯১৭৭ 

খডুন্নান *, ৮১৭ | ওলাউঠাব চিকিৎস ১২৮৭ 

1 খু ও অত্ডোদগম (ডাক্তারী মত) ৮২১ | ওলাউঠায় ব্যক্তিগত পালনীয় 

| খতুরোধ ৮5 ৮২৫ | --নিয়ম টা পস সিদুক্৮৭ 

চট টিটি টানার: 



আধ্্যামৃতাত্র (কোষরুদ্ধি) ৬২০ 

আগারধূমাছ্য তৈল ( উপদংশ ) ৩৩২ 

আর্্রকখও ( শীতপিস্ত ) ৬৪৩ 

মাদিকগডরা ৮০? ৭৮৭ | 

আদিকগুরার উৎপত্তি:ও বিভাগ ৭৮৭ 

লাদিকগুরার খিলার্ন *** ৭৮৭ ; 

সাঁদিকগুরার উর্ধগামী অংশ ৭৮৭ ; 

নাদিকগুরার অন্থপ্রস্থ অংশ ৭৮৮ 
নাদিকগুরার নিষ়্গামী অংশ. ৭৮৮ 

শীযুঃ ও স্বাস্থ্য এ ৮৫৭ 

মাযুঃ ও স্বাস্থ্যের পরিভাষা ৮৫৭ 

বাযুহীনতার কারণ ** ৮৫৮ 

বায়ু পরিমাণ (ভ্রেতাদিযুগে) ৮৫৯ 
বাযুনাশের কারণ (বর্তমান) ৮৬০ 

টাঁলকোহ্ল বিষ (স্থরামধ্যে ) ১০৪৯ 

ঢালফোঞচলের ভীষণ কাধ্যা ১০৪৯ 

ালকোহলের প্রদাহশক্তি. ১০৪৯ 

ালকোহলের উত্তেজনাশক্তি. ১০৪৯ 
1খ্মহত্যার ছালিকা 

+(সেেডিক্ণাল কঙগেজ )” “ ১৯৫৪ 

্ রঃ ১৪৫৬ রবিরাজি-শিক্ষা-। 

বিষয় | পৃষ্ঠা । | বিষয়? পৃষ্ঠা । 
আমগজ-নিংহ মোদক (আবাত) ৫৪৯ | আজ্হত্যার সংখ্যাবৃক্ধি ১০৫৫ 

আমবাত্তারি বটিকা (আমবাত ) ৪৪৯ | জাত্হত্যা ও হত্যা *** ১০৫৫ 
আমবাতেশ্বর রম (আমবাত) :৫৫* ! আমীর ০৮ ১৪০৮ 
আমলকীথণ্ড (শুলরোগ) ৫৬০ | আলাহাবাদ ৃ ১৪০৯ 

আনন্দভৈরব রস ( গ্রমেহে) ৫৮৪ 1 অসীরগড় 1১৪১৩ 

আবুসাহাড় নে ১৪১৪ 

ূ আগরা ৮৪ ১৪১১ 

ূ আলমোঁড়! ** ১৪১৩ 

আবটাবাদ ১১৪১৩ 
| 

ৃ 
| 

| শান্্রীয় ওধধ । 

ইন্জরবক্গ বটী ( অপন্থার) ৫১ 

ইন্দ্রবটী ( প্রমেহ) ৫৮৫ 

ইন্দুবটা ( কর্ণরোগে ) ৬৬৪ 

ইন্দুকল! বটিকা (মসরিকা ) ৬৫৩ 

ইন্দুশেখর রস ( গর্ভিণীরোগে ) ৬৮৯ 

ইরিমেদাপ্ত তৈল (মুখরোগে) ৬৬৩ 

উ। 

উরঃক্ষতরোগ ... ১০৯. 

উম্মাদরোগ  ** ১৩৮-১৬২ 

ৃ ইচ্ছাভেদী রস ( উদ্ররোগে ) ৬২৮ | 

ডা রি 

1ত্মহত্যার তালিকা | উল্মাদরোগ-নিদান ... ১৬৮1. 

4 মেওহাসপাভাল)- - ১০৫৫, নারী | & 
৮ শুতে সি ৃ 2 



4 

৯৮ (সস 

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র । ১৪৫৭ 

বিষয়। পৃষ্ঠা । বিষয়। পৃষ্ঠ | 

উন্মাদ-লক্ষণ বাঁতজ ১৩৮ উপদংশরোগ ২১০-২১২ 

উন্মাদ-লক্ষণ পৈভ্তিক  ** ১৩৮! উপদংশরোগ-নিদান. *** ২১০ 
| উন্মাদ-লক্ষণ কফজ | ১৩৯ ! উপদংশরোগ লক্ষণ ১৪৪ ২১০ 

উন্মাদ-লক্ষণ ভ্রিদোৌষজ ১৩৯ 1 উপদংশরোগ-চিকিৎসা ২১১ 
উন্মাদ-লক্ষণ শোকজ ১৩৯ | উপদংশরোগে পথ্যাপথ্য ১৮৮ ২১২ 

ূ উন্মাদ-লক্ষণ বিষজ ১৩৯ ! উপদংশরোগে নিষিদ্ধ বরা ২১২ 

ৰ উন্মাদ-লক্ষণ সাজ্যাতিক ১৩৯ উপদংশ বিবরণ ১১৬৩ 

1 উন্মাঁদ-লক্ষণ গ্রহভেদান্নারে ১৪০ | উপদংশের ভীষণতা! ১১০০; 

ূ উদ্মাদরোগের সাধ্যাসাঁধ্য লক্ষণ ১৪* | উপদংশের নিদান ১১০২ 

উন্মাদরোগ-চিকিৎস! ১৪১ | উপদংশের নংক্রামকতা! ** ১১০২ 

উম্মাদরোগে পথ্যাপথ্য ** ১৪২ 1 উপদংশের প্রকারভেদ ১১০৫ 

উদাবর্তরোগ ১৬৫.১৬৬৮ ; উপদংশ ( সহবাঁসজাত ) .**.. ১১০৫ 
৷ উদাবর্তঝোগ-নিদান ১৬৫ উপদ্ংশ / প্রাথমিক ) ১১০৫ 

ূ উদ্দাবর্তরোগের সাধারণ লক্ষণ ১৬৫ [ উপদংশের গৌণ অবস্থা ১৯০৮ 

উদাবর্তরোগ ( অন্তবিধ ) ১৬৬ | উপদংশের সার্বাঙগিক আক্রমণ ১১০৯. 

উদ্দাবর্তরোগ-চিকিৎসা ১৬৬ ূ উপদংশ ( বংশগত ) ১১০৯ 

উদাবর্তরোগে পথ্যাপথ্য ১৬৮ | উপদংশ্জাত বিবিধ রোগ ১১১২ 

1 উদাবর্তরোগে নিষিদ্ধ কর্ম, ১৬৮ | উপদংশজাত গ্রীবাস্তস্ত ১১১২ 

উদ্ররোগ ১৯১-১৯৫ [ উপদংশজাত অস্থিপূতি "** ১১১৩ 

উদ্ররোগ-নিদাঁন ১৯১ | উপদংশজাত স্তনবৃস্তসহ্কেষচন ১১১৪ 

উদররোগের লাঁধারণ লক্ষণ ১৯১ | উপদংশজাত শ্লীপদ ১১১৫ 

উদররোগের সাধ্যাসাধ্যতা ১৯৩ | উপদংশজাত অর্ধ,দ ১১১৫ 

উদররোগ-চিকিৎসা ১৯৩ | উপদংশজাঁত শ্তনবিবৃদ্ধি ** ৯১১৬ 

উদ্দররোগে পথ্যাপথ্য ১৪৪ | উপদৎশজাত গলগণ্ড ১১১৭ 

উদররোগে নিষিদ্ধ দ্রব্য ১৯৫ | উপদংশজাত কেশহীনত৷ ১১১৯ 

উদর্দপ্রশমনবর্গ ৮৮৩১৮ | উপদংশজাত গলিত-ক্ষত ১১২০ 

উৎ্পলা'দিগণ ৮৮ ৩২২ 1 উপদংশজাত চর্দপুম্পিক! ১১২২ 

্ট 
(৯২) 

চির ১০ 



১৪৬২ 

কঞ্চটাপি (পিস্তাতিলারে ) 
কিত্াভতিক্তাদি ০ 

ক্রিমিজ্যাঁপি (কফাতিসাঁরে ) ! 

ূ কুটজাদ ( পিতশ্লেম্াতিসারে ) 

কুটজ-পুটপাক ( পকাতিসাবে ) 
ঞ 7১ েম ৷ কুটগণেহ এ 

৷ কুটগ্াষ্টক রী 

কর্পুররপ - রী 

কনকস্থন্দর রস (বুভহ) 

--( পক্কাতিসাঁরে ) 
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কামেখবর মোদক পরী *" 
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৩৯৩ রি রস ( অগ্রিথান্দ্য ) 

৩৯৩ | কণুর- -রদ ( বিস্ুচিক1 ) 

৩৭৯৪ 

৩৯৫ 

কশিঙ্গাি কন্ধ (বাঁতপিত্তা সারে) ৩৯৫ 
৬৩৯৬ 

৩৯৬ 

৩৯৭ 

৩৯৯ 

৩৪৯৯ 

৪8৮6 

৪ ২৯) 

৪৩৩ 

৪৩১ 

৪৩৩ 

৪৩৮ 

৪৩৮ 

৪88৩ 

৪88৬ 

ক্রিমিকালানল রপ (ক্রিমিরোগে) 

ক্রিমিবিনাশ রন এ" 

কীটারি রম প্ী.. 

কীটমর্র তরী ০ 

ক্রমিরোগারি রস এ - 

ক্রিমিমুদগর রস এ. 

ক্রিমিত্ন রস ঘা ১. 

ক্রিমিঘাঁতিনী বটিকা ও .. 

কামেশ্বর রন (পাও) 

কুম্মাণ্তথণ্ড € রক্তপিত্ত ) 

কুম্মাগাঁবলেহ (বৃহৎ) এ .** 

কপর্দক রস তরী ,., 

কপূরাছ্য চূর্ণ (রাজয্্া ) 

কনকন্থুন্দর রব এর." 

কাঞ্চনাভ্র রস তরী... 
কাঞ্চনাত্র রস (বৃহৎ) এ ., 

কঙ্যাণন্ন্দবাত্রা এ *"। 
কটুফলাদি"পাচন (কাস) 

কাসকুঠার রস ঘ্ী ,.. 

কাসলস্্ীবিলাস ক্র." 

কাসাস্তক রস খ্রী... 
কাসসংহারভিরব শ্রী '*। 

কণ্টকারী-দ্বৃত এ *** 

কণ্টকারী-্বৃত (বৃহৎ) এ ... 

কফনকাসব (হিক্াদি) 

আপীল শপে পি 

পৃষ্ঠা । 

শিট শশা শশা লাশ শিিশপিশট সেক্সী শী পপি আপিল পা ২ পাপা | পপপিাশপিপি শি শী শশী পি শাস্িশটী পিটিশ ভগ 

5৫১ 

9৫৪ 

৪৫৫ 

৪5৫৬ 

০ ০পস্পাম্শাহপপা্া 

৪৫০ 

৪৫৬ 

9 ৫৬ 

৪৫৬ 

9৫৬ 

১৫৭ 

৪৩০ 

9৬৬ 

৪৬৮ 

৪৭ 

৪৭ 

৪৭৮৮ 

৪৭৮ 
পপর পপ পলাশ সপ পা পাপী পাপা পা পাপী পাশে? পাপী পিস 

৪১৮০ 

৪৯৮ 
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17 রা টি বিচাটিলির 
৷ বিষয়। পৃষ্ঠা | , বিষয়। পৃষ্ঠা 
কল্যাণাবলেহ (স্ববভঙ্গে ) ৪৯৯ | কদল্যাগি দ্বত (সোমরোগে ) ৫৯১ 

কলহ'স ( অরোচিক) ৫০১ | কামিশীবিদ্রাবণ রদ (শুক্র তারল্যে) ৫৯৫ 

কাঁমদেব বস (শ্রী) 

কামিনীমদ ভগ্ন 

| 
৭ রম ( তৃষ্ণজারোগে) ৫০৩ 
। কািকতৈণ  (দাহরোগে ) ৫০৭ 
[ 

০ শশা 7 শপ শী ০7 শি শী শিশাশীশি পিপি পাশ 

ঞঁ 
এ ৫৯৬ 

কুশাগ্ত তৈল রী ৫০৭ । কামধেল এ ৯৮ ৫৯৬ 

কণা তৈল এ ৫৭৭ 1 কাম্দীপক রী ৫৯৭ 

। কঙ্যাণক স্বৃত (পানীয়) (উন্মাদে) ৫০৯ 1 কামাপ্সি-সন্দীপনা শ্র ৫৯৭ 

কল্যাণক (প্রীর) এ ৫০৯ 1 কাখেশ্বর মোদক রী ৫৯৮ 

প্র কল্যাণক দ্বৃত (মহা) ৫০৯ ! কামাগ্রি-সন্দীপন-মোদক 

পপি শশী শশী পা ত স্পী্ পা তীশাি শা পিপি শপ শিস শশা শি 

কল্যাণ-চুর্ণ (অপস্মীরে) ৫১২! কামদেব ঘ্বৃত ঞ ৬০২ 

কুম্মাপুঘ্ব ত এ ৫১৩ | কুষ্ঠাণি চূর্ণ (উদররোগ ) ৬০৮ 

কুজবিনোঁদ রস বাতব্যাধিরোগে) ৫২১ ূ কংসহবীতকী ( শোথ ) *** ৬১৪ 

কুজজ প্রসারিণী তৈল (বাতব্যাধি) ৫৩১ | কটুকাদ্য লৌহ ত্র *** ৬১৫ 

কুকুটমাংস-তৈল ( মহ) এ ৫৪১ কাঞ্চণার-গুগ্গুলু (গণ্ডমালাদি ) ৬২২ 

কৈশোর-গুগ্গুলু (বাতরক্তে ) ৫৩৬ ূ কণাদি চূর্ণ (শ্রীপদ) ৬২৪ 

কুষ্ঠাগ্থতৈল ( উরুম্তস্তে ) ৫9৪ | কৃষ্ণাদি মোক ৬২৪ 

কাঁঞ্জ ক-ষট্পলক দ্বৃত (আমবাঁতে) ৫৫১ | করঞ্জগ্ত্বত (বিদ্রধি) ৬২৬ 
কোনাদি মণ্ুর (শুলরোগে) ৫৫৫ ! কুস্তীকা্য তৈল এ ৬২৭ 

কাঙ্কায়ণ গুড়কা (গুন) ৫৬৬ | করঞ্জাছ্ত্বতি (উপদংশে) ৬৩১ 

কুকুভাপি চূর্ণ (হৃদরোগে) ৫৭১ | কোণাতকী-তৈল এ ৬৩২ 

কল্যাণন্থন্বর রদ ত্র. ৫৭১] কুষ্ঠারি রস (কুষ্ঠে)ট ৬৩৬ 

তি তি 

কুশাবলেহ (মূত্ররুচ্ছাদিতে ) ৫৭৫ | কুষ্ঠনাশন রস ঞৰ ৬৩৬ 

কুশাছ ঘৃত ( অশ্মরী) ৫৭৯ | কুষ্ঠটকালানল রস এ ৬৩৬ 

কুলখথাগ্ ঘুত এ ৫৭৯ | কন্দর্পসার তৈল এ ৬৩৯ 

কর্কটা-বীজাঁদি চূর্ণ (প্রমেহে) ৫৮১ 1 করবীরাগ্ত তৈল এ ৬৪০ 

কামচুঁড়ীমণিরন ( বৃহ" ) এ ৫৮৩ | করবীর্নান্য তৈল (শ্বেত) এ ৬৪৩ 

কামধেন্ু রস এঁ ৫৮৪ | ক্ৃষ্ণদর্প-তৈল এঁ ৬৪১ 

সী 



৯০ 
১৪৬৪ কবিরাজি-শিক্ষ! | ও 

বিষয়। পৃষ্ঠা । | বিষয়। ৃষ্ট| | 

কুষ্টরাক্ষদ তৈল (কুষ্ঠ) ৬৪১ | « খ। 
কুষ্টকালানল তৈল এ ৬৪১ | থইমও্ড ১৩২৪ 
ই রস ( বিসর্গা্দি) ৬৫১ : খর্পর-ভন্ম। ২৯৬ 
করঞ্জ তৈল এ ৬৫২ | শান্ত্রীর ওধধ । 
কাঞ্চনাদি ককাথ ( মস্থরিক। ) ৬৫২ 

কুষ্কমাদি ঘুত (ক্ষুদ্ররোগে ) ৬৫৫ 

কুম্কুমাদ্য তৈল এ ৬৫৬ 

কনকতৈল এ ৬৫৮ 

কালকচর্ণ (মুনি এ ৬৫৯ 
| 

কুষ্ঠাদ্যতৈল ( কর্ণরোগে ) ৬৩৫ | 

করবীরাদ্য তৈল (নাসারোগে ) ৬৬৭ র 

কুমাঁরিকাঁবর্তী (নেত্ররোগে ) ৬৬৯ 

ী 

থনপর্ণৰটী (গ্রহণী) . ৪২০ 

থণগ্কুম্মাগাঁবলেহ ( রক্তপিত্তে ) ৪৬৬ 

থণ্ডকাঁদ্য লৌহ (রক্রপিত্তে) ৪৬৮ 

খারুকপন্নক তৈল (বাতরক্তে) ৫৪২ 

খর্দরাদি কাথ ( ভগন্দরে ) ৬২৯ 

খদিরকত্বৃত (মহ1) (কুষ্ঠাদি) ৬৩৮ 

খর্দরারিষ্ট ( কুষ্ঠাদি ) ৬৪২ 

থণ্ডকুম্মাণ্ক অবলেহ অেম্্রপিত্ডে) ৬৪৬ 

থদিরাষ্টক ( মহ্থরিকা ) .. ৬৫২ 

খদ্দিরবটিক (মুখরোগে ) ৬৬০ 

খদিরবটিকা ( বৃহৎ) এ ৬৬০ 

থাদ্যসন্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথ! ৯৪৭ 

থাছ্য কি? “০, ৯৪৭ 

কৃষ্ণাছ্য তৈল রী ৬৭৩ 

ূ কনকতৈল (শিরোরোগে ) ৬৭৭ 

| কনকতৈল (মহা? এ ৬৭৭ 

কিক্কিণীতৈল (বৃহৎ) এ ৬৭৮ 

কুমারীতৈল ৬৭৮ 

টিটি ১১১১১ 

ূ কুমার-কল্পদ্রম ঘ্বৃত 1 খাদ্যের প্রয়োজন ৯৪৮ 

: (জ্ত্রীরোগে ) ৬৮৪ খাদ্যের উপাদান ও কার্য ৯৪৮ 
কর্কটাদি (বাঁলরোগে ) ১৯৫ | খাদ্যের বৈজ্ঞানিক বিভাগ ৯৫৮ 
কুমারকল্যাণ রম এ ৬৯১ | খাদ্যের বৈজ্ঞানিক উপাদান ৯১২ 
কণ্টকারী-ঘবত এ চিনি | থাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান ৯৬৬ 

রাডি ”** ৭৪২ | খাদ্যের পরিপাককাল ৯৭৭ 
কাফিপানের ফল *** ৯৪৩ 

কাফির প্রকরণ *** ৯৪৩ গ। 

কোকোয়। ৮১, ৯৪৪ | গ্রহ্ণীরোগ 
কোকোর গুণ ** ৯৪৪ | গ্রহণী পরিচন্ন 1 পরও 

৮. ও 

৬ __ পাপী ক পপ পপ স্পা পপ ৮ পপ পপ পপ সপ 

টি 2 
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| ব্ষিয়। পৃষ্ঠা 1 বিষয্। পৃষ্টা): 

ূ গ্রহণীর জক্ষণ ৬ ৭৩ | গলগণ্ড লক্ষণ ২০০ ৰ 

ৃ গ্রহণীর পূর্ব্বরূপ ৭৩ র গলুগও চিকিৎসা ২০৯ | 

ৰ গ্রহণীরোৌগ বাতজ ৭৩ | গাগুমালারোগ ২০১ | 

ূ গ্রহণীরোগ পিতৃ ৭৪ গগ্ডমালারোগ-চিকিৎস! '*' ২০১ | 

ূ গ্রহণীরোগ শ্লেম্মজ ৭৪ ৰ গণ্ডমাল! ও অপচীলক্ষণ ২০১ | 

| গ্রহণীরোগ্ সন্গিপাতিজ ৭৪ | গ্রন্থি ও অর্ববদের লক্ষণ ... ২০১! 

র গ্রহণী (অপকাবস্থায়) চিকিৎলা ৭৫] গ্রন্থি ও অপচী চিকিৎস৷ ইউ 

ৰ গ্রহণীর দোষভেদে ব্যবস্থা ৭৫ | গণ্ডমালারোগে পথ্যাপথ্য ২০২. 
গ্রহণীর চিকিৎসা ৭৫ | গলগগ্রোগে পথ্যাপথ্য ২২ 

ূ গ্রহণী পুরাতন চিকিৎসা ৭৬ | গাভিণী চিকিৎস। ২৬০ 

৷ গ্রহণীরোগে পথ্যাপথ্য ৭৬ গভিণীর চিকিৎসার দুরহতা ২৬৪ 

১৬৮ | গরাবস্থায় জর-চিকিৎসা ... ২৬৪ 
গুলরোগের সংজ্ঞা 

গুল্সরোগের লক্ষণ 

গুলরোগের পূর্ধববূপ 

গুলুরোগের নিদান 

গুল্সের অসাধ্য লক্ষণ 

গুলের সাঁজ্বাতিক লক্ষণ 

গুল্সের চিকিৎসা! 

গুলের উপযোগী ওুষধ 

গুলরোগে পথ্যাপথ্য 

গুলরোগে নিষিদ্ধ কন্দম 

গণোরিয়া 
গণোরিয়ার লক্ষণ 

গণোরিয়ার চিকিৎস৷ 

গণোরিয়ার অনারোগ্য পরিণাম 

গলগণ্ডরোগ 

ঠা 

ূ 
| গুলারোগ 
ূ 
ৰ 

০০2০৬ স্পিপপিপ আপি পাপা শপ শী পাশা শি পশশাপিপ্স্পাসী সপ পাশ শা শিপ শি? শশী শী শা? শি পাশ শি ীিস্পিসিস্প শি 

১৬৮ ূ গর্ভের রক্তআঁবচিকিৎসা ২৬১ 

১৬৮ ৷ গর্ভবেদনা-চিকিৎসা ২৬২ 

১৬৮ ূ গরভভচালনা চিকিতসা ২৬৩ : 

১৬৮ । গর্ডে অতিরিক্ত রক্তজাঁব- | 

১৭০ ৃ _চিকিৎস! ২৬৩ : 

১৭০ ! গর্ভের ও গঠিণীর পুষ্টিকর উপায় ২৬৪ ৰ 

১৭০ ৰ গুগ্গুলু পাঁকবিধি ২৮৬: 
[ 

১৭২ গিরিমাটা-শোধন ২৯৬ ৰ 

১৭২ ূ গোদস্ত-শোধন চিনি 

১৭২ | গন্ধক'-শোধন -** তম ৷ 

১৮৪ 1 গজপুট ৩০৩ 

১৮৪ ! গোবরুপুট ৩০৩ 

১৮৪ গাঁজবেদনানিবারক ব্গ অঙ্গমর্দ) ৩১৮ র 

১৮৫ | গর্ভশাবনিবারক বর্গ (প্রজাস্থাপন) ৩১৮ 

২৪০ ূ গুড় চ্যাদিগণ ৮৯ ৩২২ 

45 আস 



ূ 

র 

পু 

১ 
১৪৬৬ 

(বিষয় । 

গুর্ভপবিভাষা 

গতাধান ও খতু 

গর্ভাধান ( হিন্দুমত ) *** 

গর্ভীধানের বিশেষ বিধি **- 

গর্ভস্থ সন্তানের বর্ণাদিরহস্ত 

গর্ভস্রাব ও অকাল-প্রনব 

গতন্থ ভ্রণের ক্রমস্যুরণ 

গরভাধান (পাশ্চাত্যমত ) 

গর্ভাবস্থায় স্তন্যনঞ্চার 

গরাবস্থার লালানিঃ রণ 

গর্ভাবস্থায় স্তনযুগল 

গর্ভাবস্থায় উদরবুৃদ্ধি 
গর্ভাবস্থায় জরাধুগ্রীবা *** 

গর্ভচিহ্ন ও লক্ষণ রি 

গর্ভাস্থতিকাল 

গর্ভকালীন পীড়াসমূহ 
গর্ভস্থ ভ্রণের পীড়া 

পক শশী 

পৃষ্ট। ! 

৮১৫ 

৮১৫ 

গর্ভস্রাব ও অকাঁল-প্রনব ৮৩১ 
গর্ভশ্রাব-কারণ 

গর্ভআব লক্ষণ 

গভিণী (মাতা ) ও শিশু 

গভিণীর ভোজ্য 

গন্দিণির লঘু আহার 

গভিণীর পেয় 

গঠিণীর কদরধ্যরুচি *** 

গঞ্ভিণীর শৌচাচার *** 

গভিণীর বায়ু ও পরিশ্রম 

কবিরাজি শিক্ষা । 

স্পা পপ পপ শ২০৯১- ২ ০এসএ০ | ৯৭ জপ ও 

এ পপ আপ পপ পপর পা শপ সি  জ 

1 

০ 
| 

ূ বিষয়। পৃষ্ঠা | : 

ূ গঙিগীর ব্যারামাদি "7 ৮৩৫ | 

গিণীর বিশ্রাম ও নিদ্রা ৮৩৫ 

গভিণীর মানসিক অবস্থ। ৮৩৬ 

গভাবস্থায় জরাধু শব্ধ .., ৮৩৮ | 

গোধুমের পুষ্টিকারিতা টড 

গাজ! ২১০৫৬ 

গাজা] ওষধরূপে রঃ ১০৫৬ | 

গজ! মাদকরূপে হু ১০৪৫৭ 

গাজা ব্যধহারফল ১ ১০৫৭ ৰ 

শাস্ত্রীয় উধধ। ূ 

গদসুকারি. ( নবজ্রে ) ৩৪৩ 

গুড়ুচ্যাদি. (বাতিজজরে ) ৩২৮ ূ 

গুড়ুচ্যাদি কষায় . এ ৩২৮ 

গ্রন্থ্যা দি 0] ৩২৮ ৰ 

গুড়চাদি (পিত্ক্বরে)া ৩৩০ ৰ 

গুভচ্যাদি  (বাতশ্রেম্মজ্বরে ) ৩৩৪ 

গুড়,চ্যাদি. (পিত্তললম্মজরে ) ৩৩৫ 

গুড়চ্যাদি ঘ্বত ( জীর্ণজ্বরে ) ৩৭৫ 

গন্ধকজ্জলী এ ৩৭২ 

গুড়,চ্যাদি শর ৩৫৭ 

গুড়পিপ্ললী (প্লীহা ) ৩৭৭ 

গুড়পিপ্ললী (বৃহৎ) এ ৩৭৭ 

গুড,চ্যাদি চর্ণ রী ৩৭৮ 

গুডূচ্যাদি (জ্রাতিসারে ) ৩৮৭ 

গঙ্গাধর চূর্ণ ( মধাম) এ ৩৮৯ 

গগননুন্দর রস ঞঁ ৩৯৪ 

গঙ্গাধর চূর্ণ (স্বল্প) (গ্রহণীরোগে ) ৪৪ 

৫ 



সস পপ পপি শসা পপ পক 

পৃষ্ট]। 

৪০৫ 

৪০৫ 

বিষয় | 

| গল্গাধর চূর্ণ (মধ্যম) (গ্রহণীরোগে ) ৪০৫ 

| গঙ্গাধর চূর্ণ (বৃহৎ) এ 

| গঙ্গাধর চর্ণ বৃদ্ধ) ও 
গ্রহণীশীদ্দ,ল চূর্ণ রী 
গ্রহণীগজেন্্রাবলেহ 
ূ গ্রহণীকবাঁট রস এ 

| গ্রভণীশার্দুল টিকা এ 

গ্রহণীগজেন্ত্র টিক! এ 

গ্রহণী-বজজকপাঁট এ 

গ্রহণীকপাট (স্বল্প) এ 

গ্রহণীকবাট (বুহুং) এ 
গ্রহণীমিহির তৈল ত্ী 

গ্রহণীমিহির তৈল (বৃহৎ) '£ 

গুড়-ভল্লাতক ( অর্শঃ) 

গুণমহোদধি (কাঁস) *** 

গগনাদি বটা (বাতব্যাধি। 

গুড়ুচ্যাদদি লৌহ (বাতরক্ত ) 
গুড়,চী-্বত ঁ 

গুল্ুচী-তৈল রী 

গুড়,চী-তৈল (মধ্যম ) এ 

গুড়,চী তৈল (বৃহৎ) এ 
গুড়ুচ্যাদি তৈল (দ্বিতীর) 

গুড়ুচী তৈল (মহারুদ্র ) এ 
গুঞাভদ্র রস (উরুম্তন্তে ) 

গুড়-মণ্ুর ( শূলরোগে ) 

গুড়পিপ্নলী ত্বৃত রী 
গুড়াষ্টক (উদাবর্থে ) 

রী 

৪৩১ 

৪৮০ 

৪৫২২ 

৫৩৭ 

৫৩৯ 

৫৩৯ 

৫৩৯ 

৫৩9৯ 

৫৪০ 

৫৪০ 

৫৪৩ 

৫৫৫ 

৫৬২ 

৫৬৫ 

সপ বাপ পপ 

টিপু এ 

১৪৬৭ খা 
বিষয়। পৃষ্ঠা । ূ 
গুল্সবজিণী বটিক ( গুলুরোগে ) ৫৬৬ ৃ 

গুলসকালানল রস 1) ৫৬৭ ৃ 

গুল্সকাঁলানল (বুহৎ) এ ৫৬৭ 
গুল্সকালানল (মহা) এ ৫৬৮ 

গুনুশার্দ,ল রদ রী ৫৬৮, ৃ 

গগনাদি লৌহ (সোমরোগে ) ৫৯১ | 

গন্ধামুত রস (শুক্রতারল্যে ) ৫৯৫ | 

গন্ধবরবহস্ত তৈল (কোধবৃ'দ্ধরোগে) ৬২১ | 

গন্ধাদিলেপ  (গলগঞ্ডে) ৬১২! 

গুপঞ্া্য তৈল হী ৬২৩ ূ 

গোজী-তৈল (উপদংশ) ৬৩২ ূ 

গণ্ডীরিকাদি তৈল ( কুষ্ঠাদিতে ) ৬৪১ | 

গুঞ্জাতৈল ( কণ্ড-প্রভৃতিতে ) ৬৫৮ ৰ 

গুঞাতৈল (শিরোরোগে ) ৬৭৭ র 

গোময়-তৈল (নেত্ররোগে ) ৬৭৪ | 

গর্ভচিন্তামণি রম ( গভিণীরোগে ) ৬৮৮ ূ 

গর্ভবিগাস রস রী ৬৮৮ ূ 

গর্ভপীযুষবল্লী রস এ ৬৮৮ 

গর্ভবিলাস রস ত ৬৮৯ 

গর্ভবিলাস তৈল রী ৬৮৯ 

য। | 

দ্বত-মুচ্ছা বিধি ২৮৮ ৷ 

শাস্ত্রীয় উধধ। 
ঘনচন্দনার্দি (বাতপিত্তে) ৩৩৩ : 

ঘোরবৃপিংহ রস (সন্গিপাতে) ৩৫৪ 
ঘনাদি (জরাঁতিসারে ) ৩৮৮ 

ঘর্দ ও রে ৪৯০ ৯৯৯ | 



১৪৬৮ কবিরাজি- শিক্ষা । 

বিষয়। পৃষ্ঠা | বিষয় | 

রী চন্দনাদি পাচন (অর্শ) 

১ । জগ গুড়িকা এ 

চাতুর্থক জর ৪২ চক্রেশ্বর রস 
চাতুর্থকজর-চিকিৎসা ৫৩ | চক্রাখ্য রস এ 

চর্ণ-উষধ প্রস্ততবিধি ২৮৫ | চঞ্চংকুঠার রদ এ 

| শাস্ত্রীয় ওুষধধ। | চব্যাদি ঘ্বৃত ী 

| চাতুর্ভদ্রক ( পিজ্তশ্রেম্সজরে ) ৩৩৫ | চিন্তামণি রস (অপ্রিমান্দ্যে) 
ৰ চগ্ডেশ্বর ( নবজরে ) ৩৩৭ র চক্তরন্্যাত্মক রস! পাওুরোগে ) 

| চন্দ্রশৈথর রস ৩৭  চ্যবনপ্রাশ (রাজাক্ষাদি ) 

চু দশা ( সন্লিপাঁতে. ৩৩৪ ূ চন্ত্রায়ুত ( বহৎ ) এ 

ৃ টি নন ৩৪৬. চুড়ামণি রস রী 

৮ ক্রী (চাকা) রী ৩৫৪ ৃ চঙগনাদি তৈল (ন1) ( রাজযন্ষ। ) 

| চন্দনাদি লৌহ (জীর্ণজরে) ৩৬০ 1 চন্দ্রামুত রস টৃধাতব্যাধিতে), 
| রি 

ূ চুড়ামণি রস রী ৩৬২ | চন্্রামৃত লৌহ» এ + 

চিন্তামণি রস ৩৬৩ | চন্দনা তৈল: রী 

চাতুর্থকারি রস এ ০৬৭ চন্দনাগ্য তৈল (বৃহৎ) (কাসরোগে) 

চিত্রকাদি লৌহ (প্রীহা ৩৮০ চবাদি চরণ ( স্বরভঙ্গে ) 

চিত্রক-ঘ্বৃত রী ৩৮৫ ; চন্দনাদি পাচন (দাহরোগে ) 

চিত্রক-পিপ্ললী বত এ ৩৮৫ ূ চতুডূক্তি রদ ( উন্মাপরোগে ) 

চব্যাদি পাঁচন (কফাতিসারে ) ৩৯৪ | চৈতন ঘ্বত এ 

চিত্রকার্দি (বাঠগ্লেক্সাতিসারে ) ৩৯৫ | চৈতম ঘ্বৃত (মহা) (অপন্মারে ) 

চাতুর্ভদ্রক কষায় ( গ্রহণী) ৪০২ | চগুটৈরব রী 

চিত্রক গুড়িকা এ ৪০২ | চতুম্মুণ রস ( বাতব্যা'ধতে ) 

ক্র (সল্প) ী ৪১৩ | চিন্তামণি চতুম্মুখ এ 

ক্র ( বৃহৎ) এ ৪১৪ | চিন্তামণি রস 

চিন্রক-্বত এ ৪২৩ | চতুঃসম মুর (শুলরোগে ) 
চাঙ্গেরী-ঘ্বত রী ৪২৪ | চতুঃসম লৌহ এ 

ী, 

সস ও তো তল 

৪৫১ 

৪৬১ 

৪৭৪ 

৪৭৬ 

৪৮১ 

৪৮৬ 

৪৯২ 

৪৯৩ 

৪৯৯ 

৫০৭ 

৫০৯ 

৫১৩ 

৫১৩ 

৫১২ 

৫১৬ 

৫১৩৬ 

৫৫৫ 

৫৫৮ 

পাপ ৮ পা শপ পপ অপ 

৮ পপ পপ পাপা পপ পা পাপী পাপ সি পতিত পপি 

্পাশিীলাশীট পশন্পিশীপিপিসপপপা পাপ ২ তাত 

কপিল শা পি ীিকপিপ্পী এ শী 

পপ পা পা পলা পাপ সাপ পা পা পাস আপ 

৮, 



ররর এ, হরি 

ই ঙ বর্ণানুক্রমিক সুচীপত্র । ১৪২৬৯ 

বিষয়। ৃষ্ঠা। 1 বিষয় পৃঠা। 
চিন্তামণি রদ (হৃদরোগে) ৪৭১ | চন্দ্রাংখ বস [ম্ত্রীরোগে ) ৬৮২ 
চিত্রকাছ্ ঘ্বত (মুত্ররুচ্ছে ) ৫৭৬ | চা, ৯৩৭ 
চন্দনাদি চূর্ণ ( প্রমেহে ) ৫৮১ ! চার প্রকারভেদ ৯৩৮ 

ৃ চন্ত্রকান্তি বস রী ৫৮৪ | চা-প্রস্ততবিধি ৯৩৯ 

ন্ত্র প্রভা বটা রী ৫৮৫ 1 চা পানবিধি ৯৩৯ 
চন্দ্রকলা ্ী ৫৮৭ ূ চা+ পরীক্ষার উপায় ৯৩৯ 
চন্দনাসব ী ৫৯৩ ূ চা*র রাসায়নিক উপাদান ৯৪০ 

| চন্দরোদয় মক রধবন্ ৰ চার উপকারিত। ৯3০ 
ূ --( গুক্রতারল্যাদি ) £ ₹৯২ র চাঁরুজঞ্কারিতা ১৪৯. 

চন্ত্রোদর মকরধবজ (বূহৎ) ৰ চ্্। 

--(শুক্রতারল্যে) ৫৯২ | না হকার 

চিজ্রক্থতা (উদররোগে ) ৬১১ | ছাগপা্ঠ দ্বত (বাতব্যাধিতে) ৫১৫ 

চিত্রকাণ্য ঘৃত ( শোথ) ৬১৭ _ ৫ 

চন্দনাদি তৈল (গলগণ্ডে) ৬২৩ 1 ছাগলাগ্য দত (বৃহৎ) এ ৫১৫ 

চি্রকবিভাওক রস ( ভগন্দরে) ৬৩০ হিরন পা টি 
| | ছুছুন্দরী-তৈল (গলগণ্ডাদি ৬২৩ চতুঃসম (বিসর্পাদি) ৬৫১ 

চন্ত্রপ্রভা রস (বিধ ক্ষুদ্ররোগে ) ৬৫৪ | তা । 

চাঁঙ্গেরী তি (গুদত্রংশাদি) ৬৫৫ ূ জিহব|-পরীক্ষ। ৩০ 

চন্দনাগ্য তৈল (ক্ষুদ্ররোগ ) ৬৫৭ ৃ জ্বররোঁগ ৩৫-৫৭ 

চতুম্ুথ রদ (মুথরোগে ) ৬৬২ | জরেব প্রাবলা ৩৫ 
চিত্রক-হরীতকী (নাসারোগে ) ৬৬৭ | জরের লক্ষণ ৩৫ 
চিন্রক তৈল (নাসাশে) ৬৬৮ | জরের সাধারণ পূর্ববরূপ **. ৩৬ 

চন্দ্রোদয়বর্তী (নেত্রয়ৌোগ) ৬৬৮ ; জ্বরের সাধারণ সম্প্রাপ্তি **. ৩৬ 

চন্দ্রোদয়বর্তী (বৃহৎ) এ ৬৬৯ | জরের লক্ষণ ( ভিন্ন ভিন্ন ধাতুগত ) ৪৩ 
চন্্র গ্রভাবর্তী এ ৬৬৯ | জরের অন্তর্ধেগ ও বহির্ষেগ 3৪ 
চন্দ্রকাস্ত রস (শিরোরোগে) ৬৭৪ | জররোগ-চিকিতস। ৪৬ 

| চন্দনাদি চূর্ণ (ভস্ত্রীরোগে) ৬৮* | জরাতিদার সংজ্ঞা ও কারণ ৬২ 

৯৯০৪ 



মর 

১৪৭০ কবিরাজি-শিক্ষা!। | 

ব্ষয়। পৃষ্টা | ; বিষয়। পৃা | ূ 

জরাঁতিসার-চিকিৎসা .*. ৬২ | জরে কাস-নিব। রণ রর ৫২ 

জরাতিসারে পথ্যাপথ্য .. ৬৩ : জরে অরুচি-নিবারণ .., ৫২ 1 
জরাতিসাঁরে নিষিদ্ধ কর্ম ৬৩ | জীর্ণ ও হ্ষমজর-চিকিৎসা সী | 

জর লক্ষণ (বাতজ ) ৭৯০ ৩৩ জীর্ণ ও বিষমজরে ওষধ দি ৫৪ | 

জবের লক্ষণ ( পিতৃজ ),., ৩৭ 1 জরে ছুগ্ধপান রঃ ৃ 

জ্বরের লক্ষণ (কফজ ) *** ৩৭ | জ্বর দুদ্ধীপাঁক-বিধি রর ূ 

জরের লক্ষণ (বাত-পিত্বজ ) ৩৭ | জ্বর আরোগ্োর পর ব্যবস্থা! ৫৬ ূ 

অর লক্ষণ (বাত-শ্লেক্সজ) ৩৭ | জীর্ণ ও বিষমজরে পথ্যাপথ্য ৩৬ | 
ই, িনিভিদেসছ 977 উজানে নিষিদ্ধ কনা ০1৫৭1 

ূ জর-লক্ষণ (সক্পপাত ) ৩৮ | জঙ্পাল-শোধন রর ২১৯৭ ৃ 

র জর-লক্ষণ (নিউমোনিয়ার) ৩৮ | জর-হর বর্দ রা ৩১৮ | 

ূ জরের উপদ্রব রঃ ৪৪ | জরাঁনিবারক বর্গ ( বয়ঃস্থাপন ) ৩১৯ 

জর'লক্ষণ (সাধ্য) *** ৪৬ শান্ত্ীয় ওষধ । 
ূ জ্বর-লক্ণ (অসাধ্য) ৪৫ | জরাক্গুশ (নবজ্বরে) ৩৩১ | 

। জরত্যাগ লক্ষণ রত ৪৫ | জ্বরকেশরী এ ৩৩৯ ূ 

ূ জ্বরে উপধাসের ব্যবস্থা **' 5৫ | জরমুরারি ( ভউ) এ ৩৩৯ ূ 

| অরের মগ্তাব্থার উধধ -.... ৪৭ ; জরমুধারি (রসমন্গলোক্ত) ত্র: ৩৪৯ 
| জরে নাড়ীক্ষীণাবস্থাপ্ কর্তব্য ৪৯ | জয়াবটা বৰ ৩৪১ 
। জরে উপদ্রব-চিকিৎস! *** ৪৯ : জয়ন্তী ঝট রী ৩৪১ 

জবে তৃষগ-নিবারণ  *** ৫০ | জরধূমকেতু তর ৩৪২ 
| জ্বরে দাহনিবারণ  *** ৫০ | জ্বরহর বটা ী ৩৪৩ 

জরে ঘর্ধ-ুনবারণ ৪ ৫০ | জরটিরব চূর্ণ (জীর্ণজরে ) ৩৫৯ 

। জার বদন-নিবারণ  *** ৫০ | জরাণনি বস ৬৬১ 

| জরে মলবদ্ধে কর্ত্ত **। ৫১ | জরান্ুশ রম (বৃহৎ) এ ৩৬১ 
৷ জরে মূত্ররোধে কর্তব্য ৫১ | জরান্তক রস ী ৩৬২ 
| জরে হিকাঁনিবারগ  ... ৫১ | জরচিন্তামণি (বৃহৎ) প্র ৩৬৩ 
জরে শ্বীপ-নিধারণ ৮৮ ৫২ | জর.কালকেতু রপ এ ৩৬৪ 

চু মা] 

সি | ্ তি 



৬ 

হ্রাস পগল্রাপ্স্পরা্্ারপ্প- পপ পপ 

৬০ কপ পপ 

৯ 

শী 

বর্ণানুক্রমিক সুচীপত্র। 

পৃষ্ঠা । 

৬৩২ 

৬৫০ 

বিষয়। 

জরারি রস ( জীর্ণছরে ) *৩১৪ 

জরকুগ্জর-পারীন্তরস এ 

জয়মঙ্গল রস (জীর্ণ ও ব্ষমজ্বরে ) 

জরাস্তক লৌহ (খিষম) এ 
জরান্তক লৌহ (বৃহৎ (জীর্ণজরে) 

জরশূলহর রস এ 

জীবনাশন্দাত্র এ 

জন্থণাদি যোগ ( পক্কাতিপারে ) 

জাতিফলাদি বটিক এ 

জাতীফল এস এ 

জাতীফলাদি চরণ (গ্রহণী ) 

জীরকাঁদি চরণ ঁ 

জীরকার্দি মোদক এ 

জীবকাদি মোদক (বৃহৎ) এ 

জাতীফলাদ্য বটা এ 

জা ঠীফলাদি পটী ( অর্শে) 

জালান্ল রস ( অগ্নিমান্দ্যে) 

জাতীফলাদি ব এ 

জীবস্তাদা ঘৃত (রাজযঙ্ষা। ) 

জয়াগুড়িক। (কা রোগে) 

জলোদরারি রস (উদ্ঃরোগে ) 

জীরক ঘ্ৃত ( বিদ্রধি ) 

জাত্যাগ্ক তৈল ঞী 

জাতাদ্য স্বৃত এ 

জন্থাদি তৈল  (উপদংশ) 
জীবকাদ্য ঘ্বৃত ( অস্্পিত্তে ) 

জাত্যাদ্য তৈল (মুখরোগ ) 
০০হরোরাউ/০রার-৬সহএঠএপরএ। পপপপ্প্  প পপা পৃ সুতি দস 

স্পা আত 

বিষয়। 

জন্বাদ্য তৈল ( কর্ণরোগে ) 

জীরকাদ্য তৈল (1শরোরোগে ) ৬৭৯ 

জীবকাদ্য তৈল (বৃহৎ) এ 

জীরকাদ্য নোদক (হুতিকারোগে) 

জীরকাদ্য রিষ্ প্র 

জলমজ্জন-চকিৎস৷ 

জননেন্দ্রিয় 

জননেন্দিন্ন বিবরণ ৮০০ 

জননেন্ড্রির ত্ত্রী) 

জরায়ু 

জরায়ু বিস্তার ও বিভাগ * 

জলের প্রয়োজন ও 

জলের কার্য (শরীরে) 

* ল-পিপাসার কারণ 

জলের রাসায়নিক উপাদান 

জলের শ্রেণীবিভাগ 

জলের ময়ল! 

জলাভাঁবের অপকারিতা! 

জপপানের পরিণাম (দুষিত) 

জলপানে ম্যালেরিস্া (দুষিত ) 

জণেপানে কলের! (দুষিত ) 

জলপানে টাইফয়েড (দুষিত) 
জল-সংগ্রহের উপায় 

জল ( কলের) 

জল পরীক্ষা (পানীয়) **, 

জল-পরীক্ষা প্রাকৃতিক ** 

জল-পরীক্ষা বাসার়নিক .*. 

ঞ্ ত্ও 

সর ওরাই 

শপ পপ শা পপি ও পা | পপি সপ পপি 

পপ শপে পন ০ 

টি বি 

সপ পি পপ পি পাশ পিপাসা 

০০ পপ সপ পক পপি পাশ পিশীশিক্ পি 

এ 



| ১৪৭২ কবিরাজি-শিক্ষা ৯2০৯০০৯৯৬১৬, বিষয়। টা ৷ | বিষয়। 
জল-পরীক্ষা আণুবীক্ষণিক "৩; তড়কা-লক্ষণ 
জলশোধনোপায় ৯৩০ ূ ডক (ক্রিমিজ ) লক্ষণ 
জলের অন্বিধ প্রয়োজন ৯৩৫ ; তড়কায় প্রথম চিকিৎসা 

| অপেয় জল ( শান্ত্রমতে) ৯৩৬ | তড়কায় বিরেচন 

ঝ। | তৈলাভাঙ্গ 
নিল . ৷ তিল-তৈলের মুচ্ছাপাক ... 

ূ্ রি | তৈলের গন্ধপাক ট | 
| ৫ তি অভম্ম-বিধি 

্ ৬ রর বান), গা] জা জা ৰ হবজলধ্ব” 
শনস্পাশ “শি্ডি। চির 

ত্রপাদিগণ 
ডমরুযন্ত রি ৩০৭ | ভ্রিদৌষজ-গুল্ের লক্ষণ 
ডামরেশ্বরাভ্র ( হিককাদিতে ) ৪৯৭ শান্রীয় উধধ। 
ডিম্ববাহী নালী ৮৯১ | তিক্তাদি (পিত্বজরে ) 
ডিম্বের উপাদান ৯1০ | ত্রায়মাণ।দি র 
ডিম্বভক্ষণে উপকাঁর ৯” | তিক্তাদি (শ্লেম্মজরে ) 

ত। ত্রিফলাদি এ 
তৃতীয়ক জর ৪২ | ভ্রিফলাঁদি (বাতপিত্তে ):. 
তৃতীয়ক-জবর-চিকিংসা ৫৩ | ত্রিপুরভৈরথ রম (নংজরে ) 
তমকশ্বাস ১১৭ | তকণ-জরারি এ 
তৃষ্ণারোগ ১২৭ | ত্রৈলোক্যডুম্থর রস এ 
তৃষ্ণার নিদান ১২৭ | অরিবৃতাদি ( সন্রিপাতে ) তৃষ্ণার লক্ষণ ১২৭ | তৈলোক্যনুন্দর রস এ 
ভৃষ্ণার সাঁজ্বাতিক লক্ষণ ১২৮ | জ্িদোষ নীহার-ূ্যরলস এ 

তৃষ্ণার চিকিৎনা ১২৮ | জিপুরারি রর (জীর্ণ্জরে ) 
তৃষণায় পথ্যাপথ্য ১২৯ (ত্র্যহিকারি রস এ 
তালুকণ্টক লক্ষণ ই ২৭০ | ই্ৈলোক্যচিস্তামণি রস প্র 

পরত স্পসি ০ 

৮৮? টিক রি 

৯ 

তীরে সপ 



4 
&/ টু সাপ 

1 বর্ণানুক্রমিক সুচীপত্র। ১৪৭৩ 

' | বিষয়। পৃষ্ঠ । ! বিষয়। পৃষ্ঠ! | 
তক্রবটী (শোথে ) ... ৬১৬ তিস্তিড়ী-পানক (অরোচকে ) ৫০১ 

তক্রারিষ্ই (গ্রহণী) -. ৪১৪ | তীক্ষমুখ রন (অর্শোরোগে ) ৪৩৫ 
তক্রমণ্ডুর (শোঁথে) **। ৬১৩ | তু্বী.তৈল (গলগণ্ডাদিতে ) ৬২৩ 
তওুল - ৯৬৩ | ত্র্যস্বকাত্র (স্বরভঙ্গে ) *** ৫০০ 
তপ্তরাজ তৈল (শিরোরোগে ) ৩৭৮ | ত্রায়মাণাদ্য ঘুত (গুল্সরোগে ) ৫৬৯ 

তরুণানন্দ রস (কাঁদরোগে ) ৪৯০ | ত্রয়োদশাঙগ-গুগৃগুলু (বাতব্য।ধি) ৫১৪ 

পা লস ২০০ পপ পাশ ৮ ০ পির 

তাঁগুব-বাঁতব্যাধি-চিকিৎস! ৭১৩ | ত্রিকট্াদি লৌহ (শোথে) ৬১৪ 
তাঁগুব-বাঁতব্যাধি-নিদান ৭১৩ | জ্রিকট্রাদি চূর্ণ ( রাজধক্ষ! ) ৪৭১ 

তাও্ব-বাতব্যাধিরোগে পথ্যাপথ্য ৭১৩ | ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ ( পাও্ডরোগে ) ৪৭৫ 

তাম্রেশ্বর বটিক1 (প্রীহা ) ৩৮০ ] ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত (মুত্রকচ্ব) ৫৭৬ 
তাঁরকাদ্যবন্তী (নেত্ররোগে ) ৬৭০ ] ত্রিকণ্টকাদ্য মোদক (ক্রতারল্য) ৬০০ 

'| তারকেশ্বর রস (বাভব্যাধি) ৫৭৫ | ভ্রিনেতাখ্য রস (মৃ্রকচ্ছ ) ৫৭৪ 
তারকেশ্বর রস (মসোমবোগে ) ৫৯০ | ত্রিনেত্রাখ্য রস (শোথে) ৬১৬ 

তারামণ্ডুর গুড় (শুলবোগে ) ৫৫১৬ | ত্রিফলা গুগ্গুলু ((িদ্রধিতে ) ৬২৬ 
তাঁলভম্ম £ বাঁতরক্ত ) **. ৫৩৭ | ভ্রিফলাধি লৌহ ( আমবাতে ) ৫৫০ 

তালকেশ্বর ( কুষ্টাদিতে ) ৬৩৫ | ভ্রিফলালৌহ (অগ্নিমান্দ্ে) ৪৫২ 
তালকেশ্বর (মহা) ত্র. ৬৩৬ [ত্রিফলালৌহ (শুলরোগে ) ৫৫৭ 
তালকেশ্বর বন (বাতব্যাধি) ৫১৯ | ব্িিফলালৌহ (প্রকারান্তর) এ ৫৫৭ 

তালভৈরবী (বাতব্যাধি) ৫১৯ | ত্রিফলা-চূর্ণ (প্রমেহে) *** ৫৮০ 

তালীশাদি চূর্ণ (কান) ৪৮৪ | ভ্রিফলামণ্ডুর (অল্মপিত্তে) ৬৪৭ 

তালীশাদি মোপক (কাস) ৪৮৪ | ব্রিফলাদি-যেগ (সোমরোগে) ৪৯০ 

তালীশাদি বটিক! (গ্রহণী) ৪০৪ | ব্রিফলাঁদ্য কষায় (দাহরোগে) ৫*৭ 

তেজোবত্যাদ্য দ্বৃত ( হিক্কাদিতে ) ৪৯৮ | ত্রিফলাদ্য তৈল (ক্ষুদ্বরোগে) ৬৫৬ 

তিক্তাদ্য ঘৃত ০5, ৬২৬ | [ত্রফলাদ্য ঘৃত (ক্রিমিরোগ) ৪৫৯ 

তিক্তক ঘ্বৃত (কুষ্ঠ,দিতে) ৬৩৭ | ভ্রিফলাদ্য দ্বৃত ( নেত্ররোগে ) ৬৭২ 

তিস্তক দ্বৃত (মহা) (কুষ্ঠাদিতে ) ৬৩৭ | ভ্রিফণাদ্য ঘুত (মহা) এ ৬৭২ 

তিক্তার্দি (গ্রহণী) :.* ৪০২ | জিফলাদ্য তৈল (মেদ্দোরোগে ) ৬০৬ 

কস সস 

( ৯৩) 
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১৪৭৪ 

বিষল়্। 

ত্রিফলাদ্যরিষ্টা (শোথে) 

ত্রিবৃতাদি ত্বত (কোষবুন্ধরোগে) 

ব্রিবৃতাদি মোদক ( অগ্নিমান্দ্যে ) 

ক্রিবৃতাদি চূর্ণ (হৃদ্রোগে ) 

ত্রিবিক্রম রস (অশ্মরীরোগে ) 

ভ্রিশতি-প্রসারিণী তৈল (বাতব্যাধি। 

ক্র্যষণা্ি চূর্ণ ( আমাতিসারে ) 

ব্র্যষণাদি মণ্ুর (পাওুবোগে ) 

জ্যবণাদি মণ্ুর (দ্বিতীয়) এ 

আযষণাদ্য ঘৃত (গুলরোগে ) 

জ্র্যধণাদ্য লৌহ (শোথে) 

ব্র্যষণাদ্য লৌহ (মেগোরোগে ) 

৬১৪ 

৬২৬ 

ব্রেলোকাচিস্তামণি রস (বাতব্যাঁধি) ৫২২ 

ব্রেলোক্যনন্দর রন (পাওুরোগে) ৪৬০ 

থ। 
থানেখর 
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৷ দন্তের উপাদান 
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ৃষ্ঠা। | বিষধর । 

দন 
দাগসাই 

দাঞ্জিলিজ 

দাল 

দালহৌলী 
দালের রাসায়নিক উপাদান 

দাহপূর্বব জর 

দাহপূর্ববজ্বর-চিকিৎসা 

দাহরোগ 
দাহরোগের সংজ্ঞা ও লক্ষণ, 

দাহরোগ-চিকিৎসা 

দাহরোগে পথাপথ্য 

দাহরোগে নিধি কর্ম 

দাহপ্রণ্মন বর্গ 

ঘিদোষজ জরচিকিৎসা 

থিদোষজ গুলের নিদান ... 

দিলীং 

পার্থাস্থি 

দেব্ঘর 

ছুধতোলারোগ 

দুরধতোলারেগ-চিকিতদা **. 

দূ ও ধাতু 

হুগ্ধি 

৷ ছুগ্ধের ভেজাল 

। ছুপ্ধের ভেজাল ধরবার উপায় 

দুগ্ধ (বিকৃত) পানের ফল 

দুগ্ধ ( অপেয়) 

৯৭ ০ 

৯৭১ 

৯৭১, 

৯৭২ 

৯৭২ 



বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র । ১৪৭৫ 

বিষয়। পৃষ্ঠা । ; বিষয়। পৃষ্ট। ৷ 

| দৃষ্িক্ষীণতা ব। রাত্ন্ধতা ২৪৯ | দশমূলষট্পলক দ্বত (কাস) ৪৯২ 
| ছৃষ্টিক্সীণতা। ও রাত্রযন্ধের চিকিতসা ২৫১ | দশমূল-গুড় ( অর্শঃ) ৪৩ 

| দোলাধগ্ '** ৩০৬ | দশমূলাদ্যদ্বত (বাঁতব্যাধি ) ৫১৫ 

| দৌোষজ ও আগন্তক রোগ ৩৪ দশসার বট (বাতব্যাধি ) ৫২২ 

দৌবশব্দের বাঁচ্য ৩১০ | দশপাক বলা.তৈল এ "*' ৫৪০ 

দোষের প্রকোপভেদে নাঁড়ীর গতি ১৪ | দশমুলাদি যোগ (আমবাত ) ৫৪৫ 
দ্রব্যের প্রতিনিধি - ২৮৩ | দর্মুপাদি. (বাতজরে ) ৩২৮ 

দ্রব্যগ্রহণের সময় :*শ ২৮৪ | দশমূলী কষাঁয় ( বাতশ্্েম্সজরে) ৩৩৪ 

শাস্ত্রীয় ওষধ । দাঁড়িমাদ্য ঘ্বৃত (গ্রমেহ) ৫৮৮ 

দস্তভেদগদাস্তক (বালরোগে ) ৬৯৬ | দ্রাড়িমাদ্য ঘ্বৃত (বৃহৎ) এ ৫৮৮ 

দন্তরোগাশনিচুর্ণ (মুখরোগে ) ৬৫৯ | দাঁড়িমাদ্য ঘ্বৃত (মহা) এ ৫৮৮ 

দত্ততত্তি ( নেত্ররোগে ) ৬৬৯ | দাধিক ঘ্বৃত (শুলরোগে ) ৫৬২ 

দন্তী হরীতকী (গুল) ৫৬৬ | দার্ববারদি (বাতশ্রেপ্জ্রে) ৩৩৪ 

দত্ত্যবিষ্ট  (অর্শোরোগে ) ৪৩৭ | দার্বযাদি তৈল ( কর্ণনরোগে ) ৬৬৬ 

দশনুল তৈল (মধাম) এ ৬৭৬ | দার্ব্যািকাথ (স্ত্রীরোগে ) ৬৮০ 

দশমুল তৈল : মহা) এ ৬৭৬ | দীর্ব্যাদি লৌহ (পাঁওু ও কামলা) ৪৫৮ 

দশমূল-তৈল (বৃহৎ) এ ৬৭৬ | দ্বাত্রিংশাঙগ ( সন্নিপাতে ) ৩৪৫ 

ূ দশনসংস্কার চূর্ণ (মুখরোগে ) ৬৫৯ | দ্বাদশাজ এ ৩৪৫ 

| দশমূলী তৈল (কর্ণরোগে ) ৬৬৪ | দাশ্তাদি (জীর্ণজরে) ৩৫৮ 
| দশমৃল-গুড় (গ্রহণী) ৪০৯ | দীর্বচাদি এ ৩৫৮ 

| দশনুলশ্ষ্টী (পক্কাতিসারে) ৩৯৬ | ধাড়িমাই্কচুর্ণ (গ্রহণী) ৪৬৮ 

| দশমূলষটুপলক দ্বৃত ( জীর্ণজরে ) ৩৭৫ | দাঁড়িমাদযতৈল ( গ্রহণী ) ৪২৫ 

দশমূল-ঘুত (কাস) ৪৯২ | দাড়িন্ব চতুঃস- ( বালরোগে ৬৯৫ 

: দশমুলারিষ্ট ( শুক্র তারলে) ) ৬০৪ | দাহাস্তক রস (দাহরোগ ) ৫০৭ 

| দশাঙগ (অন্নপিতে ) ৬৪৪ | দ্বাদশায়স (বাতরক্ত) ৫৩৮ 

ূ দশাজ-লেপ ( বিসর্গাদি ) ৬৫১ 1 দ্বিগুণরস (বাঁতব্যাধি) ৫২০ 

দশমূলাদ্য ঘৃত (কাস) ৪৯২ ূ দ্বিতীয় পি তৈল (বাতরক্ত ) ৫৪২ 

জি 
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১৪৭৬ কবিরাজি-িক্ষা। | 

বিষয়। পৃষ্ঠা | বিষয়। পৃষ্ঠা 
দ্বিতীয় সৈন্ধবাছ্য তৈল (আমবাত) ৫৫২ | “মনী (ফুস্ফুসীয়) ... ৭ 

দ্িপঞ্চমূলাদি তৈল ( কর্ণরোগে ) ৫৫৩ | ধমনী (বাম) রঃ ৭৮ 

দ্বিহরিদ্রান্চ তৈল ( না ৫৬ ৃ ধমন্ট ( দক্ষিণ ) রি ৭৮ 

দীপিকা তৈল (কর্নরোগে ) ৬৬৪ | ধমনীসকলের মিলন *** ৭৮ 

দেবদাব্বরি্ (প্রমেহে) ৫৮৯ । ধমনী-সংস্থিতি রঃ মল 

দেবদার্ব্যাদি কাথ (স্তিকারোগে) ৬৯০ 1 বস্দমশাল৷ ০১৪২ 

দুগ্ধবটী (গ্রহণী) ৪২৬ ৰ ধাতুভেদে খাতুচর্যা 

দুপ্ধবটী (শোথে ) ৬১৬ | ধাতুর শোধন ও মারণ বিধি ২৯ 

হৃগ্ধবটী (দ্বিতীয়) এ ৬১৬ | ধাত্রী-বিদ্য। রে রি 

ছুরালভাদি (পিভ্জরে) ৩৩০ | ধাত্রীবিষ্য।-নির্ববচনা ০, রঃ 

দ্ুরালভার্দি (বাতজরে ) ৩০৮ : ধাত্বাদির অশোধনে অপকারিতা ৩ 

ুস্পর্শাদি (পিত্ৃজ্রে ) ৩৩১ ূ ধুতরাধীজ শোধন ন ২৯ 

দূর্ববাগ্য বত (রক্তপিন্ত) ৪৭৭ | ধবজভঙ্গ *** ১৮ 

দুর্ববা দ্য তৈল (নাসাবোগে ) ৬৬৮ ৃ ধ্জভঙ্গ-চিকিৎস! ০৯০ ১৮ 

দুর্ববাদ্চ তৈল (কুষ্ঠে) ৬৪১ ৃ 

ছূর্লভ রস্ (মস্থরিকা) ৬৫৩ | শান্ধ্রীয় উষধ। 
দ্রাক্ষাগ্য বত (গুক্ম) ৫৩৯ ; 

দ্রাক্ষা্দি, (বাঁতজরে) ৩২৮ 1 ধাতক্যাদি তৈল (স্থতিক1) ৬৭৯ 

দ্রাক্ষারদিকাথ (পিত্ৃজ্বরে ) ৩৩০ ধাত্রী-লৌহ ( পাও) 9৫ 

দ্রাক্ষাদি ক্ষার ই ৩০০ 1 ধাত্রযরিষ্ রী ৪৬ 

দ্রাক্ষাদি ( জীর্ণজ্বরে ) ৩৫৭ ূ ধান্তকাদি হিম (রক্তপিত্তে) ৪৬ 

দ্রাক্ষাত্বুত (পা?) ৪৩৪ ৰ ধাত্রীতৈল (বুহৎ্) ( মদাত্যয়ে ) ৫৩ 

দ্রাক্ষাগ্য ঘ্বৃত (অস্পপিত্ত ) ৬৭০ ৃ ধাত্রীলৌহ (শুলরোগে ) ৫৫ 

দ্রাক্ষারিষ (রাঁজবস্্() 5৭9 | ধাত্রীলৌহ (পাকের) এ ৫৫ 

ধাত্রীধটপলক দ্বত (গুলে) ৫০ 

ধ। ' ধাজ্যাদি পাচন (মুত্রকৃচ্ছাদি) ৫* 
ধমনী *** ৭৮৩ ধাতক্যা্ি চরণ (বালরোগে) ৬৪ 

সী. 
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[বিষয় । টান হি? পষ্ঠা। 
ধাত্রযাদি পাচন (বৃহৎ) (বাঁলরোগে) ৫৭৮ ৷ নাড়ীপ গতি বি্ুচিকাঁয় ১৮ 
ধান্য-গোক্ষুরক ঘ্বত এ ৫৭৬ । নাড়ীব্ত গতি অতিসারে ১৮ 

ধাত্রীত্বত (বৃহৎ) (সৌমরোগে ) ৫৯১; নাড়ীর গতি গ্রহণীবোগে ১৯ 
ৰ স্তর তৈল (ক্রিমিরোগে ) ৪৫৭ : নাঁড়ীর গতি মলমৃত্র নিরোধে ১৯ 

ৰ ুস্তর'তৈল (শিরোরোগে ) ৬৭৭ , নাড়ীর গতি শুলরোগে ১৯ 

ূ নাড়ীর গতি প্রমেহরোগে ১৯ 

ূ ন। . নাড়ীর গতি বিষ্টন্তে ও গুলে. ১৯ 
ৰ নাড়ীর গতি রণাদি রোগে ১৯ 

| নঘী-শোধন ৮০৭ ২৯৮ নাড়ীর গতি বিষ লক্ষণে ১৯ 

| নবজরে পথ্যাপথ্য ১০০ ৫৬ ' নাড়ীভেদে মৃত্যুলক্ষণ *** ২* 

| হ/গ্রোধাদিগণ এ ৩২২ নাড়ীষম্পন্দন বয়োভেদে ২১ 

নপুংমক -** ৮১৯ নাড়ীম্পন্দন বিভিন্ন আবস্থাক় ২১ 

নাঁড়িকা-যন্ত *-* ৩০৮ ' নাভিরজ্জু রর ৮২৩ 

নাড়ী-পরীক্ষ! **ৎ ১৩ নাসারোগ ০০০ ২৪৫ 

৷ নাড়ী-পরীক্ষার নিয়ম *** ১৪ নাসারোগ-লক্ষণ *০* ২৫৫ 

। নাড়ী-পরীক্ষার নিষিদ্ধ সময় ১৪ নাসারোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ২৪৭ 
ূ নাড়ীর গতি জ্রপূর্ব্ে ৫ ১৫. নাসাশ: নর ২৪৭ 

র নাড়ীর গতি জরবেগে ১৫ নাসারোগ-চিকিৎসা **, ২৪৭ 

' নাড়ীর গতি বাতজ-জরে ১৬ নাসারোগে পথ্যাপথ্য *** ২৪৮ 
| নাড়ীর গতি পিত্জ-জরে ১৬ নাশিক ১১৪২৭ 

নাড়ীর গতি শ্লেক্মজ-জরে ১৬ নিউমোনিয়ায় কর্তব্য *** ৪৯ 

নাড়ীর গতি ছিদোষজ-জ্বরে ১৬. নিউমোনিক প্লেগ ৪ক৪ ১২৫২ 

নাড়ীর গতি হিদোধজ জ্বরে ১৭ নিউমোনিক-প্রেগ-লক্ষণ .... ১২৫২ 

নাড়ীর গতি অসাধ্য অবস্থায় ১৭ . নিউমোনিক প্রেগ-পরিচয় ১২৫২ 

নাড়ীর গতি এঁকাহিক বিষমজরে ১৮ নিদ্রার কারণ ও প্রয়োজন ৯৯৩ 

নাড়ীর গতি আগস্তক-জবে ১৮ নিদ্রার কাল ও পরিমাণ ৯৯৪ 

মাড়ীর গতি অজীর্ণে .*, ১৮ : নিদ্রা হইবার উপায় **, ৯৯৪ 

সি/এ ালাাগরগপাতিনরিনিবানবাররি 



টি ১ ছল লি পাশাপাশি নীতি 

রি ১৪৭৮ কবিরাজি-শিক্ষা | 

বিষয়। পৃষ্ঠা । | বিষয়। পৃষ্ঠ 

নিযমপাপনের ফল হা ১* | নল্টভৈরব ( সন্গিপাতে ) ৩৫ 

নিশাদল-শোধন ২৯৮ | নয়নহৃখবন্তী (নেতররোগে ) ৬২ 

নীলগিরি রা ১৪২৭ | নয়নশোণাগুন ী 

নেত্রপরীক্ষা টা ২৯ | নয়নচন্দ্রলৌহ রী ৬" 
নেত্ররোগ ৮৭, ২৪৮ | নয়নামৃত রী ৬ 

নেজরোগ-নিদান ১২ ২৪৮ ! নাগরাদি (সন্দিপাতে ) ৩৫ 

নেত্রাভিষ্যন্দ ব চোঁখউঠা ২৪৯ | নাগরাদি চরণ (গ্রহণী) ৪০ 

নেজাভিষ্যন্দে পথ্যাপথ্য ... ২৫১ ! নাঁগরঘুত রী ৪ 

নেতহাভিষ্যন্দ'চিকিতৎসা ১. ২৫০ | নাগরাগ্া মোদক (অশে) ৪৩ 

নৈনিতাল ০০ ১৪২৭ র নাগবল্লাযাপদি চুর্ণ (শুক্রতাঁরল্যে ) ৫» 

চা ূ ০79 (বাতরক্তে ) ৫৫ 

নাগাজ্জুনাঞ্জন (নেত্ররোগে) ৬৫ 

নকুল-তৈল (বাতব্যাধি) ৫৩২ | নাগাজ্জুন প্রয়োগ (অর্শে ) ৪২ 

নকুলাছ্য ঘ্বৃত এ ৫১৬ | নাগেশ্বর রস (গুলে) ৫৫ 
হ্যগ্রোধাদি চুর্ণ (প্রমেহে) ৫৮১ | নারাচ চূর্ণ (উদাবর্তে) ৫২ 

গ্রোধাদি ঘৃত (শ্ত্রীরোগে) ৬৮৪ | নারাচ রস এ ৫$ 

নবকগুগ্গুলু (মেদদোরোগে) ৬০৫ | নারাচ-ত্ৃত (গুলে) ৫১ 

নবকষায়-গুগ্গুলু (বিসর্পাদি) ৬৫১ | নারাঁচ-রস ( উদররোগে ) ৬ 
নবকাধিক (বাতরক্তে) ৫৩৫ | নাঁরাঁচ ঘ্বত এ ৬১ 

নবকাধিক-গুগ্গুলু (ভগন্দরে) ৬১৯ | নারাঁচ স্বৃত (বৃহৎ). এ ৬. 

নবজ্বরারি রদ (নবজ্করে) ৩৪০ | নারসিংহ চর্ণ (শুঞ্রতারল্যে) ৫ঃ 

নবজ্ঘরহুরী বটী প্র ৩৪* | নারায়ণ তৈল (বাতব্যাঁধি) ৫২ 

নবজরেভসিংহ 0 ৩৩৮ | নারাক্ণ ত্বৃতু (অক্পপিক্তে) ৬ 

ন্বাযস লৌহ ( পাঁওরোগে ) ৪৫৯ | নারায়ণ-চুর্ণ ( পক্কাতিপারে ) ৩? 

নবাঙগ (বাঁতপিত্তজ্বরে ) ৩৩২ | নারায়পচূর্ণ (উদররোগে ) ৬০ 

নরকঙ্কাল ক ৭৫৩ | নারিকেলক্ষার (শূলরোগে ) ৫€ 

নরদেহ-তত্ ১.৮ ৭৪২ ৮০৮ | নারিকেলামৃত রী ৫৫ 

সে 
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হ্ষির। পৃষ্ঠা । | বিষয় পৃঠা। | 

| নারিকেল খণ্ড (শৃলরোগ ) €$* : পচামান জর নি ৪৩ | 
| নারকেল-খণ্ড (বুহৎ) ই ৫৬১ ! পঞ্চকনায়-প্রস্ততবিধি ১০২৮৪ 
র নারিকাচুর্ণ (স্বল্প) ( গ্র্গণী ) 3০৭ র পঞ্চনিদান ও 

ূ নায়িকাচর্ণ বৃহৎ ৪৩৭ ৰ পঞ্চভত বা পঞ্চেণাম্ন ০১" ৭২৭ ! 

| নিগুপ্তী তৈল (গলগত্ডাদিভি ) ৬২৩ | পথা-প্রপ্ত চবির ৮ ৩২৪-৩২৬, 

ূ নিগুত্ী-তৈল (বিড্রধিতে ) ৬২৮ | পরনদ-ল্শ্ণ রঃ ১৩৪ 

ৃ শিতোদয় রস 1 কাঁনাবোগে ) ৪৯১ ূ পটোলাঁদিগণ ৫ ৩২১, 

( নিত্যোদিত রদ (অশে ৪৩৭ | পন্দষকাদিগণ ৭০০ ৩২২, 
ৃ নিতালন্দ রম (শ্রীপদে) ৬২৫ ূ পক্ষাঘাত বা একাক্ষ-বাত ১৪৩৬ 

৷ নিদিদ্ধিকাঁবলেহছ (স্বরভঙ্গে) “৪৯৯ র পরিশ্রবের ক্রিয়া ,-* ৮২৩ 

| নিদিগ্ষিকার্দি (শ্রেগ্ধজবে ) ৩৩২ | প্রিম্বব *** ৮২৩ 

| নিদিদ্ধিকাদ্ধি (বাঁতপিভ্তঙ্গবে ) ৩৩৩ | পরিপাক প্রক্রিয়া... ৭৯৮, 
ূ নিশ্বাদি ( বাতশ্রেম্মজ্বরে ) ৩৩৪ | পরিভাষা -*. ২৮১ ৰ 

ূ নিশবাদি চূর্ণ. (বাতরক্তে)  £৩৯ | পরিনাণবিধি ১১০ ২৯) 
! নিম্বাদি € মহুরিকাবোগে ১ ৬৫৩ ূ পরিমব্ণ বা ডিষ্টিলেশন্ ৬ ৯৩০ 

ূ নীলোৎপল-দ্বৃত (কস্ত্রীরোগে ) ৬৮৬ | পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা! ৯৯৫-১০* ০ 

| নিশাতৈল ( কর্ণরোগে ) ৬১৫ পরিচ্ছদের প্রয়োক্গনীয়ত। ৯৯৫ 

নিশালৌহ (পাঁগুরোগে ) ৪৫৮ | পরিচ্ছদের প্রকারভেদ ৯৯৬ 
ূ নিশ্াগ্যাবর্তী ( নেত্ররোগে ) ৬৭০ | পরিধেয় বস্ত্র রা ৯৯৬ ূ 

নৃপবল্লভ তৈল ও ঘ্বত এ ৬৭৩ | পরিফার পরিচ্ছদ. **, ৯৯৭ ৃ 
নৃপতিবল্লভ:(শ্রী) (গ্রহণী) ৪১৮ | পরিচ্ছন্নতা 9 ৯৯৮ | 
বৃপতিবল্লভ (বৃহৎ) এ ৪১৮ | পাকাশয় ও ক্ষুধা ৮ ৭৯৬ ঈ 

ৃ নেত্রাশনির. (নেতুরোগে ) ৬৭২ 1 পাকস্থালীর গঠন ও কাঁধ্য চি ৃ 

পাচক রস *** ৭৯৯ | 

ৃ রঃ পাচন-প্রস্তত বিধি ৮** ২৮৪ | 

ৰ পক্-জর ৪৬ ৪৪ | পাতাল-যন্ত্ নন ৩০৫ ৰ 

। পঞ্কাতিপার-চিকিৎসা ** ৬৭ | পানীয় কাফি প্রভৃতি *** ৯৪২ 
স্ব 

৯ শপ সস পপ ০ পাস ক সপ পন পাপা এআ লল  8 



১৪৮০ 

বিষয়। 

পানীয় কোকোয়া *০* 

পানীয়-চ1 প্রভৃতি 

পানীয় বিলাতি জল 

পানীয়ের প্রকারভেদ 

পানাজীর্ণ-লক্ষণ 

পানবিভ্রম-লক্ষণ 

পাণ্ড ও কামলা 
পাণ্ড ও কামলা-নিদান ** 

পাও ও কামলা লক্ষণ 

পার সাধ্যাপাধ্য লক্ষণ .. 

পা্ুর সাজ্বাতিক লক্ষণ 

পাওঁরোগ-চিকিৎসা 

পাগুশোথ চিকিৎসা 

পাগুরোগে পথ্যাপথ্য 

পারদ-শোধন 

পারদের ত্রিবিধপাতন 

পারিভাষিক সংজ্ঞ। 

পিত্ত 

পিত্তেব প্রকৃতি 

পিত্তকোষ 

পিত্ত পরিমাণ 

পিত্তের ক্রিয়া 

পিত্তজ গ্রহণীরোগ 

পিস্জ জ্বরচিকিৎস! 

পিভতশাস্তির উপ!র 

৷ পিত্তের কায * 
_পিপ্লল্যাদিগণ 
রী, 

কবিরাজি-শিক্ষা | 
৯৮৮ পাস স্পা 

শপ মি জাপা 

পৃষ্ঠা । | বিষয়। পৃষ্ঠা 

৯৪৪ ; পীড়িতের কর্তব্য ১ 

৯৩৭ | পুটপাক-বিধি ২৮ 

৯৪৫ | পুট-পরিচয় ৩০২-৩০ 

৯৩৭-৯৪৭ | পুরাতন গ্রহ্থণীর চিকিৎস! ন 

১৩৪ | পুলটিশ-প্রয়োগ ৃ ১৩১ 

১৩৪ | পুলটিশ মসিনা'র ৮ ১৩১ 

৯৯ | পুল্টিশ পাঁউরুটার ১৩২ 

৯৯ | পুজ ও কন্ত। ৮১ 

৯৯ 1 পেশীসমূহ অবয়বভেদে ৭ং 

১০০ 1] পেশী-বিবরণ ৭২ 

১০০ | পৈত্তিক-গুল্সের নিদাঁন ও লক্ষণ ১২ 

১০১ | প্রকৃতিগত বাতপিত্তাদির জন্ণ 5? 

১০২ | প্রলেপক জ্বর 

১০৩ | প্রভাত-বমন ৮: 

২৯৯ | প্রতনক-শ্বাস ১" 

২৯ | প্রমেহ-রোগ ১ 
৩১০-৩২৩ | প্রমেহ-নিদন ১1 

৮০৫ | প্রমেহ-লক্ষণ ১ 

৮০৫ | গ্রমেহের উপদ্রব ১ 
৮০৫ | প্রমেহ-চিকিৎস! ১ 

৮০৫ | প্রমেহের পিড়কা-নিবারণোপাক্ ১; 

৮০৬ ; প্রমেহে পথ্যাপথ্য ১ 

৭৪ | প্রমেহে নিষিদ্ধ দ্রব্য ১ 

৪৭ | প্রসব ( অকালে ) ৮ 

৭৩৯ | প্রসব-ক্রিয় ৮" 

৭৩৮ | প্রসবের তিনটা ক্রম ৮ 

৩২০ | প্রসবের উত্তর বেদনা *** ৮. 



টিটি 2222 
৮ বর্ণানুক্রমিক সুগীপত্র । ১৪৮১ 
1 ুবাবাঁ্্ার্লার্া 

..বিষয়। পৃষ্ঠা । | বিষয়। পৃষ্ঠা । 

| প্রসব'বেদন। হিঃ হি ূ প্নেগ (কলিকাতীয় ) .*, ১২২১ 

ূ প্রসব-বেদনা ( দ্বিবিধ ) ... ডি? ূ প্লেগ ( ইতর শ্রেণীর মধ্যে) ১২২৬ 

ূ প্রসব-উপক্রম ৪ ৮৩৭ ৰ প্রেগ ন্রিদান ১০০ ১২২৫ 

৷ প্রসব (বিবিধ) টা ৮৩৯ | প্লেগ-বিষের প্রবেশ-পথ ** ১২২৭ 

গ্রসবে বিলম্বে চিকিৎসা ২৬৩ | প্রেগপ্রকোপ (ত্ত্রীপুরুষভেদে ) ১২২৮ 

| প্রসবান্তে কর্তব্য টা ২৬৫ | প্রেগ (ব্যবসায়িভেদে ) *** ১২২৮ 

৷ প্রসবে বাধা রঃ ৮৪৩ | প্রেগ-জীবাণু ১২২৮ 

ূ প্রাকৃতজর -০* ৪৪ । প্রেগ সম্বন্ধে মতামত *** ১২২৯ 

। প্রাতঃকত্য *** ২ প্রেগের সংক্রামকতা  ** ১২২৯ 

! প্রাতঃক্রিয়া ৯৯৮ প্রেগের আক্রমণকাঁল -** ১২৩০ 

| প্রাণকি? *** ৭৪২ | প্রেগের পূর্ববলঙ্ষণ *-, ১২৩০ 

: প্রতিশ্ঠায় কাল "*. ১১৩ ৃ প্রেগ রোগাক্রমণাবস্থা *২. ৯২৩০ 
| প্রিয়্াদিগণ *** ৩২২ | প্রেগের গ্রবল অবস্থার লক্ষণ ১২৩১ 
প্রোট-মানব-শরীরের অস্থিদংখ্যৎ ৭৫১ ; প্রেগের প্রকারভেদ **, ১২৩৩ 

ৃ | র 

. প্রৌট-মানব-শরীরের পেশীসংখ্যা ৭১১ | প্রেগ-বিউবোনিক *** ১২৩৪ 
ৰ গ্রীহা ম ৫৭ ূ প্লেগ-- সন্দেহজনক অবস্থা ১২৩৪ 

। প্লীহার ( কষ্টসাধ্য ) লক্ষণ ৫৮ ূ প্রেগ-স্থানিক লক্ষণ **' ১২৩৫ 

: প্লীহারোগে পথ্যাপথ্য -** ৩০ প্লেগ পীড়ার স্থায়িত্ব ... ১২৪০ 

ৰ প্লীহার ভার ও আয়তন .*. উজ প্লেগের ভাবিফল ** ১২৪০ 

 গ্রীনার ক্রিয়। **. ৮০৭ ূ প্লেগ-বিউবোনিক চিকিৎসা ১২৪১ 
ৃ প্লেগ কাহাকে বলে *** ১২০৯ | প্রেগ-চিকিৎস। (ডাক্তারী মত) ১২৪২ 

র প্লেগের পূর্ব ইতিহাস - ১২১০ | প্লেগে বিরেচক ওষধ *** ১২৪৪ 

 প্লেগ ( মোগল-রান্ত্বে ) ১২১১ | প্রেগে প্রলাপ-চিকিৎসা .... ১২৪৫ 
| প্লেগ (ইংরাজ-রাজত্বে) ... ১২১২ ৷ প্রেগে কোষ্ঠতারল/-চিকিৎসা ১২৪৬ 

 প্রেগ (রাজপুতানায়) ১২১৫ [ প্লেগে বমন-চিকিৎসা .৮... ১২৪৬ 
ৃ প্রেগ (হিমালয়গ্রদেশে) ১২১৫ | প্লেগে জবরচিকিংস! রী ১২৪৬ 

ূ প্রেগ (বোথ্াইয়ে) ... ১২১৭ ! প্রেগে উত্তেজক ওঁষধের প্রয়োগ ১২৪৬ 

রর রাজ্ঞদিকানিনিরেনিধরিচগনী 
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ৰ ১৪৮২ কবিরাজি-শিক্ষা | 

বিষয় । পুষ্ট 1 বিষয় 1 ঠা ৃ 

প্রেগে শস্ত্রপ্রগজোগ -০ ১২৪৭ । পঞ্চতিস্ত ( পিতৃশ্লেক্মজরে ) ৩৩৫ 

1 প্রেগে আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎসা ১২৪৭ 

| প্রেগে জবের পিপাসানিবারণ ১৯৪৮ 

প্লেগে বমন-নিবারণ ১. ১২৪৮ 

প্রেগে হিক্কা-চিকিৎসা ১১, ১২৪৯ 

| প্রেগে হিমাঙ্গ বা কোলাগ্প ১২৪৯ 

ৃ প্রেগে শোথ-চিকিতস। ১২৫০ 

ূ প্রেগে পথাপথ্য ১২৫০ 

ূ প্রেগে পানীর-বাবস্থা ০2. ১২৫১ 

। প্রেগ-সেপ্টিসিমিক ১২৫১ 

ূ প্লেগের (সেপ্টিসিমিক ) লক্ষণ ১২৫১ 

ূ প্রেগ নিউমোনিক ... ৯২৫২ 

| প্লেগ (নিউমোনিক ) লক্ষণ ১২৫২ 

ৰ প্রেগে তালুগ্রস্থিষ্ফীতি .. ১২৫২ 

ূ প্রেগ--ও্দরীয় ৮ ১২৫৩ 

প্রেগটীক! (হ1ফকিনের ) ১২৫৩ 

প্লেগের ফলাফল ৮ ১২৫৩ 

প্লেগসম্থন্ধে আবশ্যকীয় কথ! ১২৫৪ 

'প্রেগসন্বন্ধে গৃহস্থের কর্তব্য ১২৫৪ 

প্রেগকমিশনের নতাঁমত ১২৫৮ 

প্রেগে আত্মরক্ষার উপান্ন ১২৬০ 

প্লেগরোগীসম্বন্ধে পালনীয় নিয়ম ১২৬৫ 

প্রেগ-চিকিৎসায় আবশ্টুকীয় 

দ্রব্যাদি ১২৬৯ 

শাস্ত্রীয় ওধধ। 

পঞ্চমূল্যার্দি (বাতজ্বরে) ৩১৮ 

পঞ্চভদ্র (বাতপিতৃজ্বরে ) ৩৩২ 
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পঞ্চবক্ত, রন (সন্নিপাতে ) ৩৫২ 

পঞ্চমলাদি (জ্বরাঁতিপাঁরে ) ৮৭ 

পঞ্চমূল্যাদি (বুহৎ) এ ৩৮৮ 

পঞ্চমূলাদ্দি (বাতাতিসারে ) ৩৯৩ 

পঞ্চমূলীবলাদি (সান্্রিপাতা তিনাবে) ৩৯ 

পর্চপল্লব (গ্রঙ্ণীতে ) ৫০২ 

পঞ্চগব্য ঘৃত (স্বল্প) ( অপম্মারে ) ৫১৩ 

পঞ্চগব্য ঘ্ৃত (বৃহৎ) এ ৫১৩ 

পঞ্চপল ঘ্বত (খুলে) ৫৭০ 

পঞ্চতূণমূল (মুত্ররুচ্ছে) ৫৭৪ 

পঞ্চকোলাগ্ ঘ্বত (শোথে) ৬১৭ 

পঞ্চকষায় (কুষ্ঠাদিতে ) ৬৩৩ 

পঞ্চনিহ্ব রী ৬৩৩ 

পঞ্চতিক্তঘ্বত-গুগৃগুলু (কুষ্ঠে) ৬৩৪ 

পঞ্চতিক্ত-ঘবত ]. ৬৩৮ 

পঞ্চনিম্বাদি চূর্ণ ( অস্রপিত্তে ) ৩৪৫ 

পঞ্চতিক্ত দ্বুত (বিসর্পান্দ ) ৬৫২ 

পঞ্চশতিকা-বর্তী (নেত্ররোগে ) ৬৭০ 

পঞ্চজীরক-গুড় (স্তিক] ) ৬৯০ 

পঞ্চানন রস (জীর্ণজ্বরে) ৩৬১ 

প্চামৃত পর্পটী (গ্রহণীতে ) ৪২৭ 
পর্গানন বটী ( অর্শঃ) ৪৩৭ 

পঞ্চামূত ব্টী ( অগ্রমান্দ্যে ) ৪৪৭ 

পঞ্চামুত-লৌহমণ্ডর ( পাুরোগে ) ৪৬২ 

পঞ্চামুত রস (কাসরোগে ) ৪৮৮ 

পঞ্চানন রস (গুলে) ৫৬৭ 

22225555555545525--2545525:55 এবি এপ জট ২ 
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বর্ণানুক্রমিক সুচীপত্র। ১৪৮৩ | 

| বিষয় । পৃষ্ঠা ।  বিষয়। পৃষ্ঠা । 

পঞ্চানন রস (হৃর্রোগে) €ঁ২ : পলক্কষাগ্ভ তৈল (অপন্মারে) ৫১৪ 

নন রস ( গ্রুমেহে ) ৫৮২ ূ পলাশাদি বটী (বাতব্যাধিতে) ৫২১ 

মৃত রস (শোথে) ৬১৫ পল্লবসার তৈল (শুক্রতারল্যে)ট ৬০২ | 

পঞ্চানন গুড়িকা (অক্পিত্তে)  ৬৪৮- পরাশব দ্বত ( রাজধক্মায় ) ৪৮০ র 

পটোলাঁদি ( পিত্ৃজ্বরে ৩৩০  পর্ষকার্দি ( সন্গিপাঁতে ) ৩৪৬ ূ 

পট্টোলাদি (বাঁতশ্রেক্মজরে ) ৩৩৪ ৷ পর্ণধণ্ডেশ্বর  (জীর্ণজরে। ৩৬৩ | 

প্টোলাদি ( পিত্ৃশ্লেক্মজরে ) ৩৩৫ | পল্পকাগ্য ঘুত ( ব্মনে ) ৫০৩ | 

| পটোলাদি (জীর্জরে) ৩৫৭ | পাঠাসপ্তক ( পিত্তশ্নেক্সজবে) ৩৩৫ 
। পটোলাঁদি ( জীর্ণজ্বরে ) ৩৫৯ | পাঠাদি (জ্রাতিসারে ) ৩৮৭ 

| পটোঁলাদি (পক্কাতিসারে ) ৩৯৬ | পাঠাদি (আমাতিসারে) ৩৯৩ ূ 

পটোলাদি (বাভরক্তে) ৫৩৩ ৰ পাঠা চর্ণ (কফাতিসারে) ৩৯৪ 

পটোলাদি কাথ ( মহরিক! ) ৬৫২ | পাঠাদ্য চূর্ণ গ্রহণীতে) * ৪০৪ র 
পটোলাঁদি ক্কাথ (মুখরোগ ) ৬৬০ পাঠাদি তৈল (নাসারোগে ) ৬৬৮ ৰ 

পটোলাদি (বালরোগে ) ৬৭৯৫ | পানীয়ভক্ত-গুড়িকা ( অজীর্ণে) ৪৪৬ | 

পটোলযবধান্াদি ( পিত্তশ্নেম্ষজ্বরে ) ৩৩৫ পানীয়ভক্ত বটা (অক্পিন্তে) ৬৪৭ | 

পটোল-শুঠী-দ্বৃত ( অল্পপিত্তে) ৬৫০ : পানীয়-কল্যাণক দ্বৃত ( উন্মাদে) ৫০৯ 

পটোলাদ্য গ্বৃত (নেজরোগে) ৬৭৩ ! পাস্থপত রস ( অগ্রিমান্দ্যে ) ৪৪৬ 

পথ্যাঁদি (জীর্ণজরে) ৩৫৯ | পারসীয়াদি চূর্ণ (ক্রিমিরোগে) ৪৫৫ 

পথ্যাদদি ( আঁমাতিসারে ) ৩৯২ | পারিভদ্রীবলেহ (ক্রিমিরোগে ) 9৫৫ 

পথ্যাদি (বাতাতিসারে) ৩৯৩ | পানিভদ্র রস (কুষ্টে) ৬৩৬ 
পথ্যা্দি চূর্ণ ( কফাঁতিসারে ) ৩৯৪ | পাওুপঞ্চানন রস (পাঁওুরোগে) ৪৫৯ 
পথ্যাদি চূর্ণ (কফাতিসারে) ৩৯৪ | পাঙুন্দন রস (পাওুরোগে ১ ৪৬২ 

.পথ্যাদ্য চূর্ণ (আমবাতে ) ৫৪৬ | পাষাণবজ্ঞ রস ( অশ্মরীরোগে ) ৫৭৮ 

পথ্যাদি কাথ ( শোথে) ৬১২ | পাষাণভিন্ন এ ৫৭৯ 

'পথ্যারদদি বটী (মুখরোগ ) ৬৬১ ৰ পাষাণান্য তু এ ৫৭৯ 

পঞ'টারস (জীর্ণজরে) ৩৬৮ পার্ববতীরস (মুখবোগ) "** ৬৬২ 

পর্পটাদি কষায় ( দাহে) ৫০৭ | পাটলী তৈল (বিদ্রধিতে ) ৬২৮ 

নং চি 
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বিষয় । পৃষ্টা । 

পিপ্ললাদি (বাতজরে ) ৩২৭ 

পিপ্লল্যাদি ( উ্রস্তত্তে ) £৪৩ 

পিগ্লল্যা্দি তৈল (অর্শঃ) ৪৪০ 

পিপ্লল্যাদি তৈল (বৃহৎ) (জীর্ণজরে) ৩৭৪ 

পিপ্লল্যাদি গণ ! শ্রেন্বজ্বরে ) ৩৩১ 

পিপ্লল্যাদি পাচন (আমাতিসারে) ৩৯১ 

পিগ্লল্যাদি আসব (গ্রহণীতে ) ৪১৪ 

পিগ্নল্যাদি চূর্ণ (হপ্রোগে ) ৫৭১ 

পিগ্নল্যাদ্য চূর্ণ ( শ্লীপদে ) ৬২৪ 

পিপ্নল্যাছ্য ঘ্বৃত ( জীর্ণজরে ) ৩৭৫ 

পিপ্লল্যাদ্য ঘ্বৃত (বাঁলরোগে) ৬৯৮ 

পিপ্ললাদ্য-লৌহ (হিকায় ) ৫ 
পিগ্নলাদ্য লৌহ (উদররোগে) ৬১০ 

পিগ্নলাদ্য। বর্তী (নেত্ররোগে) ৬৭০ 
পিগ্নলীত্বত ( প্রীহা ) ৩৮৫ 

পিপ্ললীঘ্বত (শুলরোগে) ৫৬২ 

পিপ্ললীঘ্বত (অয্নপিন্ডে) ৬৪৯ 

পিপ্ললীখণ্ডা (অগ্রপিত্তে) ৬৪৫ 

পিগ্ললীথণ্ড (বৃহৎ) এ ৬৪৫ 

শিপললীমূলাদি চূর্ণ (গ্রহণীতে) ৪০৩ 

পিগুতৈল (বাতরক্তে ) ৫৪২ 

পিগডতৈল (দ্বিতীয়) ্.** ৫৪২ 

পিগুতৈল (মহা) শী" ৫৪২ 

পিওীরস (বাভব্াধিতে) ৫২১ 

পিস্তলেম্মহর অষ্টাদশাঙ্গ (সন্গিপাঁতে) ৩৪৪ 

পিত্তকাপাস্তক রস (কাঁপরোগে ) ৪৮৮ 

পীযুষবল্লী রস (গ্রহথণীতে) ৪১৮ 

নী. 

১৪৮৪ কবিরাজি-শিক্ষ1 | 

বিষয়। 

পীতক চুণ (মুখরোগ ) 
পুষ্পরাঁজ-প্রসারিণী-তৈল 

| পুষ্পঙ্রী বর্তী ( নেত্ররোগে ) 
পপুষ্পধন্বা (শুক্ততারল্যে ) 

পুনর্নবাদি মণ্ডুর ( পাওুরোগে ) 

পুনর্নবাদি কাথ ( উপররোগে ) 

পুনর্নবাদি চর্ণ (শোথে ) 

পুনর্নবাদি চূর্ণ (আমবাতে ) 

পুননবাদি লেহ (শোথরোগে 

পুনর্নবাদি তৈল এ 

পুনর্নবাদ্য ঘৃত ( মদাত্যরে ) 

পুনর্নবাদ্য ঘ্বত (শোথরোগে) 

পুনর্নবা-তৈল (পাুরোগে ) 

পুনর্নবাষ্টক (শোঁথরোগে) 

পুবন্দর বটী (কাসরোগে। 
পু্কর-লেহ (স্ত্রীরোগে ) 

পু্ষরাদি চরণ ( বালরোগে) 
পুর্ণচন্দ্র রস ( গুক্রতাঁরল্যে ) 

পূর্ণচন্ ওঁ 

পূর্ণচন্দ্রোদয় রস (বিবিধাতিসারে, 

পূর্ণকল! বটিকা (গ্রহণীতে) 

পূৃতিকার্দি (বাতাতিসারে ) 

পৃগথণ্ড ( শুলরোগে ) 

পুগ্যনুগ চূর্ণ (স্ত্রীরোগে ) 

পৃশ্নিপর্ণযাদি (শোখাতিসারে ) 

পৃ্থীমার তৈল কুষে 

৬১৮ 

৪৬৪ 

৬১২ 

৪৮৮ 

৬৮৩ 

৬৩৯৩৬ 

পৈশাচিক ঘ্বুত (মহা ) ( উন্মাদ ) ৫১১ 

হা 
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১ উর ৬৫ ? বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র । ১৪৮৫ 

বিষয় । পৃষ্ঠা । | বিষয়। পৃষ্টা । 

প্রচণ্ডেশ্বর রস ( নব্জরে ) ৩০৮ | ফুস্ফুস্ ও হৃৎপিগ্ড টঠ ৭৮-৫ 

প্রতাপমার্তগ রম এ ৩৩৯ 
শাস্ত্রীয় উবধ। 

প্রদরাধি লৌহ (স্ত্রীরোগে ) ৬৮১ 

প্রদরাস্তক রস এ ৬৮২ | ফলকল্যাণ দ্ৃত (স্ত্রীরোগে ) ৬৮৪ 

প্রদীপন রস ( অগ্রিমান্য্ে) ৪৫০ | ফলঘ্বৃত এর ৬৮৪ 

প্রতাপতপন রস (সন্নিপাতে ) ৩৫২ | ফলত্রিকাদি কষায় (পাণ্ডুরোগে ) 

প্রভাকর ঝটী (হৃর্রোগে ) ৫৭২ | ফলত্রিকাস্ত চর্ণ (মধাত্যয়ে) ৫০৫ 

প্রসারিণী-তৈল (আমবাতে ) ৫৫১ 

৫৮ ০০ 

০ শা আল সপ পপি 

প্রমেহসেতু (প্রমেহে) ৫৮৭ খ। 

প্রমেহমিহির এ ৫৮৯ ; 

প্রপৌগুরীকাগ্ তৈল (শিরোরোগ) ৬৭৯ | বকমন্ত ৪ এইই 
প্রাণবল্লভ রস (পাণ্ডুরোগে ) ৪৬১ ূ বঙ্গভস্মবিধি রহ ছা 

প্রাণবল্লভ রস (গুল্ম) ৫৬৮ | বচাদ গণ ১৮ ৩২১ 
প্রাণেশ্বর রন 'সান্পপাতে) ৩৫১ ৰ বজক্ষার-প্রস্ততবিধি **' ৩২৩ 
প্রাণেশবর রস (পক্কাতিপাবে ) ৩৯৮. বর্থ্যবর্ণ ৩১৫ 

প্রাণদা-গুড়কা ( অর্শঃ) ৪৩৪ ; বটিকা-প্রস্তত-বিধি  *** ২৮৫ 

প্রিক্্গাদ তৈল(জ্ত্রীরোগে) ৬৮৬ বমনরোগ ৮০, ১২৪ 

প্রিয়ঙ্গণাদি যোগ ( পকাতিসারে ) ৩৯৬ | বমনরোগের নিদান "৮". ১২৪ 
প্রীহার্ণব রম (প্রীহা) ৩৭৮ । বমন-লক্ষণ ( বাতজ ) .*. ১২৫ 

গ্রীহাস্তক রস গর ৩৭৮ ; বমনরোগে পথ্যাপথ্য :*. ১২৬ 
প্লীহারি রুস এ ৩৭৯ ) বমন-চিকিৎসা *০, ১২৬ 

পরীহশার্দল রস এ ৩৭৯ [ বমনোপগ বর্গ ৮ ৩১৬ 
বরাহপুট নর ৩০৩ 

ফ্। বরুণাদিগণ ১০ ৩১৯ 

ফল ভোজনের উপকারিত। ৯৭৪ | বল্যব্গ -** ৩১৫ 

ফিলট্রেশন্ (জলের) *"* ৯৩২ | ব্যসায়িভেদে পীড়ার তালিকা ৮৮৬ 

ফুল পাতিত করিবার উপান্ন ২৬৪ ; বসন্ত *০৯ ১১৯১ 

ক 
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উিযারিনিকি 

১:৮৬ কবিরাজি-শিক্ষা । | 

বিষয়। পৃষ্টা । | ব্িয়। পৃ 
বসন্তের সংক্রামকতা ১১৯১ | বাতব্যাধির চিকিৎসা! ১ 
বসস্তের লক্ষণ ১১৯১ | বাতব্যাধিতে ব্যবন্থেয় গধধ ১ 
বসস্তরোগ-বিস্তার প্রণাণী ১১৯১ | বাতব্যাধিতে তৈলাদি ১ 
বসস্তের প্রকারভেদ ১১৯২ | বাতব্যধিতে পথ্যাপথ্য .*. ১ 

বসস্তের অবস্থা ১১৯২ | বাতরঞ্ত রোগ ** ১ 
বসস্তের সময়োচিত প্রতিকার ১১৯২ | বাঁতরক্তের নিধানা ... ১ 

বসন্তের স্থায়ী প্রতিকার ১১৯৩ | বাতরক্তের লক্ষণ ১ 
বসস্তের টীকা ১১৯৪ | বাতরক্তের সাধা সাধ্য লক্ষণ ১ 
বদস্তের বাঙ্গাল টাকা ১১৯৫ | বাতরক্তরোগের চিকিৎস৷ ১ 
বসস্তে আত্মরক্ষা ১১৯৫ | বাতরক্তরোগে পথ্যাপথ্য ২ 

বস্তি ৮০৯ ৰ বাওরক্কে নিষিদ্ধ দ্রব্য ও কর্ণ ১ 
বস্তি (স্ত্রী) ”*" ৮১* ৷ বালরোগ ৯২ 
বন্তির মীপ ও পরিমাঁণ .. ৮০৯ | বালকের জন্য ধাত্ীনির্বাচনা. ২ 
বহির্জরাযুজ গতাধান ৮৫৪ বালরোগ-চিকিৎম। ২ 
বহু সস্তান ৮০৭ ৮১৯ | বালকের ওধধমাত্রা ২ 

বয়ঃহ্থাপন বগ ৩১৯ | বাপকের পথ্যাপথা ২ 

বাজীকরণ-বিধি ৭২-৭২৪ | বালকের স্তন্তপানবিধি ২ 

বাঁজীকরণ-সংজ্ঞা ৯৮, ৭২৩ | বালকের স্তন্তপান নিষেধ ২ 
বাজাকরণ ওউষধ *** ৭২৪ ৃ বালকের উপযুক্ত স্তন্য ২ 
বাতঙ্জ গ্রহণীরোগ *** ণও | বালকের আহা ২ 

বাতজ গুল্মের নিদাঁন ও লক্ষণ ১৬৯1 বালুকাধনত্ ৩ 
বাতজ-জরচি।কৎস। ৪৩ ূ বালুকাযস্ত্রে ওধধপাঁক বিধি ২ 

বাতবলামক জর ৪২ | ব্যারাম ৯ 

বাঁতব্যাধি ৮ ১৪৫ | ব্যায়ামাভাবে অবনতি ন 

বাতব্যাধিনিদান ৮** ১৪৫ | ব্যায়ামেপ প্রন্থোজন ৯ 
বাতব্যাধির লক্ষণ ০৯, ১৪৭ | ব্যাঙ্নামের উপকারিত। ৯ 

বাতব্যাধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ১৪৯ | ব্যায়াম সম্বন্ধে কয়েকটা কথ ৯ 

জি শনি “দর 0 পিএ. 



পা বণানুক্রমিক সুচীপত্র। ১৪৮৭ এ 

বিষয়। পষ্ঠা। | বিষয়। পৃষ্ঠ। । 

ব্যায়াদের প্রকারভেদ ৯৮৯ | বিদ্রধিরোগের চিকিৎস! ২০৬ 

ব্যায়ামের ক্রিয়া (হৃৎপিণ্ড) ৯৮৮ | বিদ্রধিরোগে পথ্যাপথ্য ... ২*৮ 

ব্যায়ামের ক্রিয়। ( ফুনফুসে ) ৯৮৯ | বিদ্ধ ও ব্রণরোগে নিবিষ্ধ কর্ম ২০৯ 

ব্যায়ামের ক্রিয়া (পাঁকষন্ত্রে ) ৯৯০ | বিবেচনোপগবর্গ ৩১৬ 

ব্যায়ামের ক্রিয়! বিলন্বিকা রোগ ৯৪ 

--( মাংসপেশীতে ) ৯৯১ | বিবিধ বিষদ্রব্যের তালিকা ১০৬৬ 
ব্যায়ামের ক্রিয়। ( স্ায়ুতে ) ৯৯১ | বিবিধ টোটুক! চিকিৎসা শা 

বারীযন্ত্ ৩*৯ | বিবিধরোগের টোটকা ওষধ ৭২৫ 

বাসর কাধ্য ৭৩৮ [ বিশেষ বিশেষ রোগ 
ৃ বারুপ্রকোপ শাস্তি ৭৩৯ _-( খতুকাঁলে) ৮১৬ ৰ 

৷ বাুংকো ৭৯৪ | বিশেব বিধি (খতুকালে ) ৮১৭ ৃ 

বাযুর উপাদান ৮৮০ ( বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় (ভ্রণের ) ৮২০! 

। বায়ুর উপাদানের কাধ্য - ৮৮১ | বিষ কি? ১০৬৩ 

ূ বাধুর ( অবিশুদ্ধ ) উপাদান ৮৮৫ | বিষে অপমৃত্যু ১৭৬৩ 

বাযুর প্ররোজনীয়ত। ৮৭৬ | বিষপানে ( মৃত্যু ) ১০৬৪ 

| বায ৮৭৬ | বিষক্রিয়ার লক্ষণ ১০৬৬ 
ূ বাদু (দুষিত ) জনিত রোগ ৮৮৫ | [ব্ষ (হত্যার্থে ) ১০৬৮ 

নিউরন ৮৮৯ | বিষ (আত্মহত্যার্থে) ১০৬৮ 
! বাধু ( দুবিত ) শোধনের উপায় ৮৯০ 1 বিষ ( গর্ভপাতে ) ৯০৬৯ 

বাযুনাশক-তৈল-পাকবিধি ২৮৮ ] বিষিদ্ুরর্গ ৩১৫ | 

বিজাপুর ৯৪২৮ | বিষ-চিকিৎস! ১০৭১ ১০৯৬ ূ 

বিটপ ৮০৩ | বিষীকরণে প্রথম কর্তব্য ** ১০৬৪ 
ব্দারিগন্ধাদি গণ ৩১৯ | বিশুদ্ধ বায়ু ৮৭৭ 

বিগ্তাধর যন্ত্র - ৩০৬ | বিশুদ্ধ বাযু ও শোঁণিত-সঞ্চালন ৮৭৮ | 

ৰ বিদ্রধিরোগ ***.. ২৯৪ | বিসর্প ও বিস্ফোট ২২০ ২২৩ 
বিদ্রধির নিদান ও প্রকারভেদ ২০৪ | বিসর্গ ও বিস্ফোটের নি্ধান ২২০ 

" বিদ্রধির সাধ্যানাধ্য লক্ষণ ২০৫ | বিসর্প ও বিক্ষোটের লক্ষণ ২২০ 
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০ ১৮৮৮ কবিরাজি-শিক্ষা । 

বিষয়। পৃষ্ঠা । ! বিষয়। | 
ধিসর্প-চিকিৎসা ৯ ২২২ ূ ব্রণরোগে অসাধ্য লক্ষণ *** 
বিস্ফোট-চিকিৎসা ২ ২২৩ | ব্রণশোথ পাকাইবার উপায় 

| খিসর্প ও বিস্ফোটে পথ্যাপথ্য ২২৩ | ব্রণ ফাটাইবার উপার 
| 'রসুচিকা *** ৮৯ ূ ব্রণরোগে পথ্যাপথ্য 

1 [এসুচিকার (কলেরার ) বুক্বদ্বয় 

| _নিদান -** ৮৯ | বুকৃদ্ধয়ের ভার ও আয়তন 

বিহ্চিকার সাধারণ লক্ষণ ৮৯ ; বুকছুয়ের ক্রিয়। 

বিহ্চিকার ইতিহাস .... ৯১৬৮ বুকদ্য়ের পরিমাণ 
ূ খিস্চিকার বৈজক তত ১১৬৯ ; বুন্দাবন নর ৯ 

 £4স্থচিকার জীবাণু -. ১১৭৪ | বুহত্যার্দ গণ 

| বিস্ুচিকায় কর্তব্য ৮০ ১১৭৬ | বুহদোষ্টদ্বর মী 

বিস্চিকার পরিচর্ধ্যা ৯০ ১১৮৩ ৃ শাস্ত্রীয় ওষধ. 

'খনুচিকার টীকা ৮, ১১৮৪ | বকুলাছা তৈল (মুখবোগে ) 

বিস্ুচিকায় ব্যক্তিগত নিস্ম ১১৮৭ | বচাদি ' (বাতাতিসারে ) 
| স্ছচিকায় গৃহগত নিয়ম ১১৮৮ ূ বচাদি চূর্ণ (গুনে) 
ৰ বিশচিকা য় সাধারণ নিয়ম ১১৯০ | বঙ্গাষ্টক ( প্রমেহে ) 

শীরতর্বাদি গণ : ৩১৯ | বঙ্গেখর এঁ 

'বেদনা-স্থাপন বর্গ ৮০, ৩১৮ | বঙগেখর ( বৃহৎ) এ 

বেলাডোনা ৮২০ ১০৮০ ; বজ্রকবাট রস (গ্রহণীবরোগ ) 

বেকত-জ্বরচিকিৎসা ..-. ৪৪ ; বজ্রকাঞ্জিক ' (স্তিকারোগে) 

4 বোম্বাই ** ১৪২৭ | বভ্রবটক-মঞুর ( পাুরোগে ) 
ব্রপ্ন ২১২ | ব্জক্ষার (প্রীহ! ) 
ক্রপ্রের নিদান ০০, ২১২ । বজক্ষার (গুলে) 
ব্রর়ের চিকিৎসা ৮০. ২১২ ূ বলকার্দি পাচন ( আমাতিসারে )" 
ব্রপ্নে পধ্যাপথ্য রঃ ২১২ | বৎসকাদি পাচন ( পক্কা(তিসারে )' 
'রপে নিষিদ্ধ বন্ধ টি ২১২ | বর্ণক ত্বতু (মেচেতাদি) 
দিব্রণরোগ ৪*৪ ২০৫ | বরাদি গুগগুলু ( উপদংশরোগে ) 

বিশ ট ্্্ল 



বর্ণানুক্রমিক সুচীপত্র ৷ তি 

ষয়। পৃষ্ঠা । | বিষয়। | পৃষ্ঠা । 

নালকুটজাবলেহ (বালরোগে ) ৬৯৭ 

[ালচতুর্ভদ্রিক! চূর্ণ ( বালরোগে ) ৬৯৬ 

ঙহ হুতিকাবিনোদ (স্থতিকায় ) ৬৯২ 

'বালচাঙ্গেরী ঘৃত (বাঁলরোগে ) ৬৯৭ 

ব্যান্্রী তৈল 3 ৬৯৯ 

| 

ভগন্দর রো ২০৯ 

ভগন্দর রোগের সংজ্ঞা ২০৯ 

ভগন্দর রোগের সাধারণ লক্ষণ ২০৯ 

ভগন্দরের সাধ্যানাধয লক্ষণ ২০৯ 

ভগন্দরের চিকিৎসা ২০৯ 

ভগন্দর বোগে পথ্যাপথ্য ২১০ 

ভগ্ন-চিকিৎস! ৭১৭ 

ভগ্নরোগ | ৭১ 

ভগ্ররোগে পথ্যাপথ্য 

ভগ্রাস্থির পরিচয় ৭১৭ 

ভাগলপুর ১৪২৯ 

ভল্লাতক-শোধন ২৯৮ 

ভাগুপুট 
৩০৩ 

ভাব-লাগা বা তত্ত্বৌম্মাদ ৭১২ 
ভাবলাগার লক্ষণ ৭১২ 

ভাঁব-লাগার পথ্যাপথ্য *** ৭১২ 

ভীমরুল-বিষের চিকিৎস! ৭২৫ 

ভূতোম্মাদ-লক্ষণ ১৩৯ 

ভূধর বন ০৬৪ ৩৪৪ 

৩০৮০ পি 

(৯৪) 

১৪৮৯ 

ভৈষজ্য-পরিচয় ১৩৪: 
ভ্রমন গ চি 
ভ্রমরোগের নির্দান ও লক্ষণ ১৩১ 

ভ্রম চিকিৎস। ১৩২ 

ভ্রমরোগে পধ্যাপথ্য ১৩২ 

ভ্রমরোগে নি ষদ্ধ কর্ম ১৩৩ 

্রণের ক্রমস্ফুরণ ৮২০ 

ভ্রণের বিশেষ বিশেষ ইন্জি় ৮২০ 

ভ্রুণের মাসিক পুষ্টি ৮২৩ 

জণের হাদয় ৮২৭ 

জণের পীড়া ৮২৮ 

ভ্রাণের শোণিত সঞ্চালন ৮২৯ 

_হ্ণের মুখ ও ললাট নির্গমন. ৮৪০ 
জ্রণের বস্তি ৮০০ ৮৪০ 

ভ্রণের পার্খদেশ ৮৪১ 

ভ্রণের বিপত্ভিতে চিকিৎস। ৮৪১ 

ভ্রণের (নির্গমন ) নির্ণয় ৮৪২ 

ভ্রণের নাতিরজ্জু-রক্ষা। '-. ৮৪২ 

ভ্রণের হস্তদ্বয় রক্ষা ৮৪২ 

ভ্রণের পার্থ-প্রাগবতরণ-** ৮৪৩ 

শান্তীয় ওধধ। 

ভক্তবিপাক বটা ( অগ্রিমান্দ্যে) ৪৪ 

ভক্তোত্তরীয় ( কোযবৃদ্ধিরোগে ) ৬১৯ 

ভগন্দরহররস (ভগন্দরে ) . ৬৩০ 

ভল্লাতক গুড় (মহা) ( কুষ্ঠাদিতে ) ৬৩৪ 
ভল্লাতক-লৌহ (অর্শে) ৪৩৪ 



৯/- 
১৪০১০ 

পচ সাপ শী জজ 

বিবয়। 
ভল্লাতক স্বৃত (গুলে) 

ভল্লাতকাদ্দি পাচন ( উরুস্তশ্তে ) 

০৮ জাজ | ৬পশ্। 

পৃষ্টা । 
৫৩৬০৯ 

৫৪৩ 

ভল্লাতকাদ্য তৈল ( শুক্রতারল্যে ) ৬০৩ 

ভল্লাতকাদ্য তৈল ( বিদ্রধিতে ) 

ভল্লাতাম্বতযোগ (অর) 

| ভঙ্রমুস্তাদি কাথ ( বালরোগে ) 

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ (স্তিকাযু ) 

(হক্কাদিতে ) 

রা সত ্্ ্্্্ম্রএঞ্র্ র-্্স্স্স্্স্স্্্্স্্্প্ 

১. 

ভপ্রাবহ ঘ্বৃত ( মৃত্রকচ্ছে ) 

ভদ্রোৎকটাদ্য ঘ্বত (হৃতিকায়) 

ভাগা গুড় 
ভার্গী-শর্কর! এঁ 

ভার্গীষফটপলক দ্বত ( গুল্ম) 

ভাগ্যাদদি (সন্গিপাতে) 
”% 

ভাগ্যাদি (বৃহৎ) (জীর্ণজরে ) 
ভান্ুচুড়ামণি রস (জীর্ণজ্বরে ) 

ভাঙ্করল বণ ( আগ্রমান্দ্যে ) 

ভাক্কর বস এ 

ভাঙ্করামৃত ( অল্পপিভে ) 

ভুবনেশ্বর £ পক্কাতিলারে ) 

ভূনিম্বাদি (বাতজ্বরে ) 

ভূনিদ্বার্দি ( শ্লেক্সজবরে ) 
ভূনিম্বা'দ চুণ (গ্রহণী) 

ভূনিম্বাদ্য গ্বত ( উপদংশে ) 

ভূতান্কুশ রস (উন্মাদ রোগে ) 

ভূঙ্গরাজ-ঘ্বত (কেশপকতায় ১ 

ভূজ”ঁজ-তৈল (শ্বল্ল) দারুণকে। 

ভূঙ্গরাজ-তৈল ( নেত্ররোগে ) 

৬২৭ 

কবি্রাজি-শিক্ষা । 
৯ শাি শি পপ শশী শাপিশীশিস্পশীিীপিশা শি িস্পীট স্াশাশীশীপীশ্পীীীপীীশপিপিস্পািশপ শা ৯৫ স্পা 

ূ 

| 

রা ৯০৮ | পপি পপ শি শিপ শি পাম্পি পপি পি শাল পম ০৮ সা পপ পাপ ০ পপ পাপা এ পপ ৮, ৯ শপ পপ 

০০০০ পাপ এপ জপ পপ পাপ পপ পাশাপাশি? পা ২? পি শি পি ০ পাত পপর নত 

আপ 

ূ বিষর । 

তঙ্গবাজাদ্য ঘ্বত (স্বরভঙ্গে ) 

ভৈরব রস (স্বরভঙ্গে ) 

ভৈরব রস (কর্ণ রোগণে ) 

ম। 

মূত্র ( পরীক্ষার উপবুক্ত ) 

মুত্রের বর্ণ 

মৃত্র-লক্ষণ (দুষিত) 

স্তরের বিশেষ লক্ষণ 

মুখরস-পন্রীক্ষা 

মহাখ্বাস লক্ষণ 

মুচ্ছারোগ 
মচ্ছ'রোগের নিদান 

মুচ্ছ্রোগের লক্ষণ 

সুচ্ছারোগ চিকিৎস! 

মুচ্ছারোগের পথ্যাপপ্য 
নচ্ছাবধেোগে নিষিদ্ধ কন্ম 

মদাত্যযবোগ 

মপাত্যঞওরোগ-নিদান 

মাতাসরোগ দোষভেদে লক্ষণ 

মদাত্যয়রোগ সাজ্বাতিক লক্ষ 

মদাত্যয়রোগ চিকিৎসা '-" 

মদাত্যয়রোগে মত্ততানাশোপা 

মদাত্যযরোগে প্রযোজ) 'ষধ 

মদাত্যন্গরোগে পথ্যাপথ্য 

১১১১১১১১১১১ 



বিষয়। 

ত্রকৃচ্ছ 
মু্ররুচ্ছের সংজ্ঞা ও নিদান 

মুত্রকঙ্ছের দৌষভেদে লক্ষণ 

মুত্রকুম্চ-চিকিৎস! 

নিএকস্ে পথ্যাপথা 

শর 'ঘাতরোগ 
1ঘাততোগ লক্ষণ 

্ুণৰ শাতরোগ চিকিৎস! 

মিলি পথ্যাঁপথ্য 

মরাঘাতরোগে নিষিদ্ধ কণ্ম 

মুরোধ-চিকিতমা 

মধু-নহ 
মেদোরোণ 

দেদোরোগ নিদাঁন 

ধেদেোরোগ-লক্ষণ রে 

মেদোবু'ছধর পরিণাদকল **, 

মেদোনুন্ধত্র চিকতদা। 

মেদোবুদ্ধিরোগে পথ্যাপথ্য 

মেদোরুদি রোগে নিবিদ্ধ কম্মু 

গনৃরিক! 
সবিকার লক্ষণ 

মস্ুবিকা-চিকিৎসা 

মহ্ুরিকায পথ্যাপথ্য 

মুখরোগ 

ঘুতসম্তান প্রসবের উপায় 

মকল্লশূল-চিকিৎস! 

মৌদক-প্রস্তৃতবিধি 

এস 

সপ সপ পপ পপ পপ ৯ আর রা 

বর্ণানুক্রমিক সুচীপত্র ॥ | 
সপ নি ০১১১১ 

সপ সপিল পপ পিপাসা 

পৃষ্ঠ । 
”ণ৫ 

১৭৫ 

১৭৫ 

০ 

১৭৭ 

১৮০১ 

১৮৭ 

১৮৬ 

৯ ১ পি আনল পপি শা পা পপ পপ পপি "৯ পাটি আপ পট ৮০ ৭ 

শা শিপ শশী পতি তি 

বিষয় । 

মণ্ডুরশোধন টা 

মিঠারিষ-শোধন 

মকরধবনপপ্রস্ততবিধি *** 

৯৪০১৯ 

পৃষ্ঠ | 

চি 

২৯৭ 

২৩০১ 

মকরধ্বজ ! বড় গুণবলিজাঁরণবিধি ) ৩০২ 

নহাঁপুট রি 

মলশব্ের বাচ্য 

মলরোধক বর্গ ( পুরাষসংগ্রহণীয় ) 

৷ মলব্বর্ণতাঁনাশক 

সপ 

--€ পুরীষবিরজনীয় ) 
মুতররোধক বর্গ (সুত্রসংগ্রহণীন্ ) 
মত্্কাঁরক বর্গ (মৃত্রবিরেচনীর ) 

* , মুত্রবিরজনীন্ন বগ *** 

 মুক্ষকাদিগণ *** 

| মুস্তাদিগণ 

১৮০ 

০ পীশাশীশি পাশপাশি শি৩ 

মাণনও রা 

মাংসব্রস 

মাস্ভেদে গর্ভলক্ষণ 

' মর্মন্থান 

। । মন্স্থান-বিভাগ 

মন্মস্থান আহত হওয়ার ফল 

মৃত্যু (স্থানিক ও নার্বাঙ্গিক ) 

মৌলিক উপাঁদানমমূহ-_ 
মস্তি 

মন্তিফের গঠন রর 

মন্তিষ্ষের ওজন সা 

মহিষের সেরিব্রামা ১১, 

মন্তিফের সেরিবেলাম .., 

৩০২ 

এ 

1 এ 



?5 সপ সস শিপ 

১৪৯২ কবিরাজি-শিক্ষা । 

বিষ | পৃষ্ঠ] | বিষয়। 

মস্তিষ্কের ক্রিয়া ৭৬৯ | ' 

স্নাযুসমূহ ৭৭৩ শাস্ত্রীয় উষধ। 

মেরুরজ্জু ৭৭২ | মরিচাঁদি (বাতজরে ) 

মেট ও মেটভূমি ৮১১ | মরিচাঁদি (শ্লেম্ষজরে ) 
মুঢ়গর্ত চিকিৎ্স! ৮৫” | মাতুলুগশিফাছ্য (শ্রেম্মজ্বরে ) 
মৎস্যমাংসাঁদি আমিব ৯৬৮ | মুস্তা পাচন (প্লেম্মজরে ) 

মিরা ১০৪২ । মুস্তাঁদি ( বাতপিত্তজ্বরে ) 
মদিরার প্ররোজন ১০৪৩ | মুস্তাদি ( বাঁতশ্লেক্মজরে ) 
ম্যালেরিয়া ১২৭১ | মধুকাদিহিমা 

ম্যালেরিয়া কি? ১২৭১ | মৃতাঞ্জয রস (শ্রী) ( নধজ্বে ) 

ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ১২৭২ | মৃত্যুঞ্জয় রস শর 

ম্যালেব্রিয়ার উদ্ভবক্ষেত্র "* ১২৭২ | মুস্তাগ্যগণ ( সন্লিপাতে ) 
ম্যালেরিয়া ব্যাপকতা . ১২৭৪ | মাতুলুঙ্গা্দি ( অভিষ্াস জরে ) 

ম্যালেরিয়া! সন্ধান্ধে আধুনিক মত ১২৭৯ | মোহান্স্যরস ( সন্গিপাতে ) 

ম্যালেরিয়ার জীবাণু ১২৮০ | যুতোঁখাপন-রস রী 

ম্যালেরিয়ার কারণ মশক ১২৮৩ | মুতসপ্ত্রীবন রস রী 

ম্যালেরিরার প্রতিষেধক উপাক্স ১২৮৪ | মুগমদাস৭ ্ঁ 

ম্যালেরিয়া ও কুইনাইল -. ১২৮৮ | মৃতসগ্ীবনা সরা ঞ্ৰ 

ম্যালেরিয়া ও গর্ভিণী ১২৯১ | মহৌষধাদি  (ভীর্ণজরে ) 

ম্যালেরিয়ায় আত্মরক্ষা ১২৯৪ | মহৌধধাদি এ 
মহাবাঁজেশ্বর ১৪২৯ | মধুকাদি এ 

মথুর। ১৪৩০ | মুস্তাদি এ 

মাথিরান ১৪৩০ | মছারাঁজবটী (জীর্ণজ্বরে ) 

মারী হর ১৪৩০ | ম্ঘেনাঁদ রস গ্ 

মাঁসৌন্রি ১** ১৪৩০ | মহালাঁক্ষাদি তৈল এ 
বঙ্গের *** ১৪৩১ | মহাঁষটুকটুর তৈল এ 

মৌ ৮০" মাপকাদি-গুড়কা (প্লীহা) 

৩২৮ 

৩৩* 

৩৩ * 

৩৩২ 

৩৩3 

৩৩৫ 

৩৩ ₹ 

৩৩৮ 

৩৪৪ 

৩৪৬ 

৩৪৫ 

৩৫৩ 

৩৫০ 

৩৫৬ 

ও৫৬ 

৩৫৭ 

৩৫৮ 

৩৫৮ 

৩৫৭৯ 

৩৬০৮ 
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1 

ৰ বর্ণানুক্রামক সুচীপত্র । ১৪৯৩ 

বিষয়। পৃষ্ঠা । | বিষয় : পৃষ্ঠা । 

মাঁণকাদি-গুড়িক1 (বৃহৎ) (প্রীহা) ৩৭৬; মরিচা স্বৃত (গ্রহণী) ৪২ 

মৃত্াঞ্জয় লৌহ ( মহা ) ঠা] ৩৭৯? মহাষটূুপলক সত এ ৪২৪ ূ 

মহাদ্রাবক ত্র ৩৮৩ | মরিচার্দি চূর্ণ ( অর্শোরোগে ) ৪২৯ 
মহাশঙখদ্রীবক জর ৩৮৪ ; মাণিভদ্র ৫মোদক এ ৪৩২ 

মহারোহিতক ঘ্বৃত গর ৩৮৬ র মাণশুরণাগ্ঠ লৌহ এ ৪৩৩ 

দুস্তকাদি (জ্রাতিপারে ) ৩০৮ ৰ মুস্তকারিষ্ট. (অগ্রিমান্দ্যে) ৪৪৩ 

মধ্যম গল্গাধর চূর্ণ পর ৩৮৯ | মহাশঙ্খবটী ী ৪৫০ 

মুতসঞ্রীবনী ঝটিকা তর ৩৮৯ র মহাশত্খবটী (দ্বিতীয় ) এ ৪৫০ 

মৃতসপ্তীবন রস ব্রি ৩৯১ | মহোদধি গ ৪৫১ 

মুস্তাদি ( পিক্তপ্রেম্মীতিসারে ) ৩৯৫ ; মহোদধি ( বৃহৎ) না. ৪৫১ 

মুষল্যাদিযোগ (গ্রহণী) ৪০২ | মন্তষটপলক দ্বৃত. পর ৪৫৩ 

মুণ্তাদি গুড়িকা সই ৪০৩ | মুস্তান্ত রস. (বি্চিকাঁয়) ৪৫৪ | 

মার্কণ্ডেক় চূর্ণ শর ৪০৫ | মুস্তাদি কষায় (ক্রিমি) ৪৫৫ | 
মধ্যম গঙ্গাধর চূর্ণ ৪০৫ ৷ মুগাঙ্কত্রস ( রাজযস্া ) ৪৭৭ | 

মুস্তকাছ্য মোদক তব: ৪১০! মুগাঙ্করস (মহা) এ ৪৭৭ 

মদনমোদক বব ৪১১ র মুগাঙ্করস (রাকত।) গর ৪৭৭ 

ূ মোঁদক শ্রীকামেশ্বর এর: ৪১১ ৃ মহাঁচন্দনাদি তৈল এ ৪৮১ 

ূ মোদক কামের তি: ৪১১ ূ মপ্িচাছ্য চুর্ণ (কাস) ৪৮২ 

মোদক জীরকাদি ত্র: ৪১২ মরিচাদি গুড়িক! এ ৪৮৩ 

মোদক জীরকাদি (ধুহৎ) শ্রী ৪১২ | মহাকামেশ্বররস এ ৪৮৯ 

মেথীমোদক প্র ৪১২ | মুগনাভ্যাঁদি অবলেহ 

মেথীমোদক (বৃহৎ) তী ৪১৩ ৰ _(স্বরভঙ্গে) ৪৯৯ 

মোদক অগ্রিকুমার প্র ৪১৩ ৃ মাতুলুঙ্গা বলেহ ( আর্রক ) 

। মহাগন্ধক | তি ৪১৭ | _-( অরোচকে ১ ৫০২ 

মহাত্রবটী বর ৪১৯1 মহোদধি দস (ভূষণ) ৫5৪ 
মহার।জ নৃপবল্পভ ' এ ৪২২ | সুচ্ছাস্তক রম (মুচ্ছাদি) ৫০৪ 

( মহারাজ বৃপতিবল্ল এ ৪২২ | মহাকলাণবটা (মধ্ধাত্যয়ে ) ৫০৫ 

টা 



সি ১৪৯৪ কবিরাজি-শিক্ষ1। 

বিষয় । ৃ পৃষ্ঠা । ৰ বিষয় । 

1 মহা?কল্যাণক দ্বৃত (উন্মাদরোগে ) ৫০৯ ' মগ্ডুর-গুড় ( শুলরোগে ) 

মহাপৈশ।চিক ঘ্বৃত হী ৫১০ মগ্রুর-টতুঃসম টী 

ও মহাঁচৈতস সত € অপস্মারে ) ৫১৩ : ম'ওর-রস হী 

র মাঁধবলাদি পাচন £€ বাতব্যাধি) ৫১৪ মুর এতাববা [ৈ 

ন. মহাঁবাতগজস্কুশ এ ৫১৮ | মওর শন্তাধরা (বুহুৎ 9 এ 

ূ মধ্যদলারীয়ণ তৈল রী ৫২৩ ূ মগ্তুর-বটকা। নী 

| সথনারাযণ তৈল এ ৫২৩ | সহাগুল্ুকালানল হজ গুলে) 

| মাধলাধি তৈল ঁ ৫২৫ ৰ নত্রকুচ্টীন্তক রন ( হুত্বুদচ্ছে ) 

ৰ মহাবলা তৈল /& ৫১৬ ৃ মুত্রকুচ্ছান্থক রস পদ্ধভায়) 

| মহারাজপ্রসার্িণী তৈল এ ?২৯ ৃ মুলকৃচ্ছভর নী 

ূ মহাকুক্ুটমাংস-তৈল £ ৫৩১ | মাক্ষকাদি চপ ( গ্রমেহে ) 

ূ মাষতৈল এঁ ৫৩২ ূ নেহকুলান্তক বুল ণ 

; মাষতৈল (স্বল্প ) ও. ৫৩২ ূ মেহাস্তক রস রে 

৷ মাধতৈল (সপ্তপ্রস্থ ) এ ৫৩৩ ূ ম্বেনাদ বস রী 

| মহামাবতৈল (নিরামিব) ভ্রু ৫৩৩ | €মহমুদ্গন ঝটিক! রি 

| মহাদারতৈল এ ৫৩৩ ূ মেতবক্ত ঞ 

ৃ মহান্্রগন্ধি হেল ] ৫৩৪ ৰ মেহকেশরী এ 

| মহাতালেশ্বর রস (বাতরুক্তে ) ৫৩৮ | মহাদাড়িমাছ সৃত নে 

|.মধ্যবগুড়,ডী তৈল প্র ৫৩৯ ৰ নকরধবজ চক্দরোদর (শ্রক্রতারলে। 

[মহারুদ্র তৈল পর ৫৪৯ | মকরধবন্ড চন্দ্রোদয় (বৃহৎ) 'এ 

 মহাপিগুতৈল এ ৫৪২ | মন্মথাহ রস ঢা. 

মহাসৈন্ধবাদ্ক তৈল ( উরুত্তত্তে ) ৫৪৪ | মকররবজ রস এঁ 

। মহারাঙ্মাদি কষায় ( আমবাতে) ৫৪৫ | নহেশ্ব রস 
| মহারসোনপিগু ত্র ৫৪৯ ! মহালক্ীবিপাস ত্র 

মোদক-বিডঙ্গাদি ( শুলরোগে ) ৫৫৫ ূ মদনলদোদক ঁ 

1 মণ্ুরকোলাদি এ ৫৫৫ | মদনানন্দমমোদক (8) এ 

ৃ 'অত্র-ক্ষার রী ৫৫৫ ৃ মসোদক-রতবল্লভ তরী 
পা 

| 

কী | 
৮ ছিল তত শপ শী ও ৮ পিসি শশী শপ শিস পাপী পেশি পাশ শি টি িপপীকপীস্পী পপ সাপ পপ সপ ০৮ পপ আপিল পপপশীও পপ পতি পিসি পিপি পাদ পপি পপি তপ ৭ আক পপ কাকুর নই 
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বিষয় । 

1 
বর্ণানুক্রমিক সুচীপত্র । 

খোদক-ক্রিকণ্টকাগ্য (শুক্রতারল্যে, ৬০০ | ময়রাগ্ঘ প্রত (শিরোযোগে ) 

মোঁদক-বৃহৎ শতাঁবরী এ 

মুতসঞীবনী স্থরা এ 
মহাস্থগন্ধ তৈল (মেদোরোগে ) 

মহাবিন্দ ঘৃত. (উদররোগে ) 

মণ্ুব-তুক্র ( শোথে ) 

: মাপমগড এ 

মাণক-গঘ্ুত এ 

মদনাদিলেপ (শ্রীপদে ) 

মঞ্জি্টাগ্য ঘৃত ( বিদ্রধি ) 

মপ্রিষ্ঠাদি পাঁচন  (কুষ্ঠাদি ) 

মহাভল্লাতক গুড় রী 

মহা তালকেশ্বর রী 

নহাতিক্ক দত এ 

মহাখদি রক-ৃত এ 

মহাসিন্দুরাদ্য তৈল . 

মরিচাছ্য তৈল এ 

মরিচাগ্য তৈল (বৃহৎ) 'ঈ 

মহাপদ্মক ঘুত (বিসর্পে) 

মালত্যাছ্ধ তৈল (টাকরোগে ) 

মঞ্রিষ্ঠাদ্য তৈল (নীলিকাদি) 

মহানীল তৈল (কেশরোগে ) 

মুখরোগহর রন ( মুখরোগে ) 

মালত্যাগ্ভ পুত এঁ 

মুক্তাদিমহাঞ্জন (নেত্ররোগে ) 

'মহাত্রিফলাছ্য ঘ্বৃত এ 

॥ শে শপ সত 

এ 

১৪৭৯৫ ূ 
রিনিতার 1 

পৃষ্ঠা । ূ বিষয় । পৃষ্ঠা । 
৬৭৫ ৰ 

৬০০ | নধ্যম দশমূপ তৈল তব: ৬৭৬ | 
৬০৩ ্ নহাদশমূল-তৈল এ ৬৭৬ ূ 

৩০৭ | মহাকনস্তৈল রী ৬৭৭ | 

মি মধুকাগ্ঠলেচ (ক্্ীরোগে ) ৬৬৪১ ৃ 

৬১৩ র মুদ্দগাছ্য পুত হী ৬৮৩ | 

৬১৩ ূ মহাভবটা ( হৃতিকারেগে ) ৬৯৩ ৃ 

৩১৩ মগাশার্দিল বন এ ৩৯৩ | 

৬২৪ | মোঁদক-শিবা (বালারাগে ) ৬৯৭ : 

৬২৬ ূ মকবধ্বজ-বসাফ়ন ৭১২ ূ 

৬৩৩ মহানীলক$ রস ৭২২ । 
৬৩৪ য। | 
৬৩৬ ৰ যরদ্রোগ ৫৪৬ ৬০ ূ 

৬৩৭ | বরকতের নিদীন ও লক্ষণ ৬০ | 
৬৩৮ | যকুদদররোগ ৬১ 
৬৩৮ | যকুতের চিকিতসা ০৭৪ ৬১ 

৬৩৯ 1 যকৃতরোগে পথ্যাপথ্য *** ৬১ 

৬৪০ | যৌষাপস্মার বা হিষ্টিবিয়া ১৪৩ ৰ 

৬৫২ ; যন্ত্রের পরিচয় ও প্রতিকৃতি ৩০৪-৩০৯ ৃ 

৬৫৬ | ববক্ষার-প্রস্ত তবিধি ৩২৩ | 

৬৫৭ | যোনি ৮১২ 

৬৫৮ ূ যোনির বৃহদৌট্টদয় ৮১২ ূ 

৬৬১ | যোনির ক্ষু্ৌষদ্বয় . ***৮১২ 
৬৬২ । যৌন-লক্ষণ ৮২৭ 

৬৭০ শাস্ত্রীয় গুঁষধ। 

৬৭২ | বকদরি লৌহ (যকুদরোগে ) ৩৮২ 

ঘ্ঠৎ-প্লীহারি লৌহ বব ৩৮২ [মহালক্ষীবিলা ( শিরোরোগে ) ৬৭৪ 

৩ শপপস্স্পপসপ শী পপ ৬ জপ পপ ও অপ লা ও ক পভ সি কাপ টি 



7 
১৪৯৩৬ কবিরাজি-শিক্ষা । 

বষয়। পৃষ্ঠ । বিষয়। পৃষ্টা 
যক্ৎ্প্রীহোদরহর লৌহ ৩৮২ রাজবন্মম'রোগ ১০1 

যমান্টার্দি (অতিদ'বে ) ৩৯২ | রাজবঙ্ষমা নিদান ১%1 

যষোগরাজ (পাও্ুরোগে ) ৪৫৮ | রাজযক্ষার পুর্ববলক্ষণ ১৭ 

যক্মারি লৌহ (রাজবক্ায়): ৪৭৫ | রাজধস্মার সাধারণ লক্ষণ ১০ 
যক্মাস্তক লৌহ ( বাঁজযক্্ায়) ৪৭৫ | রাজ্যক্মীর সাধ্যাসধা অবস্থা ৪১ 

যমানীষাড়ব (অরোচকে) ৫০১ ; রাজবস্থ্ার সাজ্বাতিক লক্ষণ ১7 

যোগেক্দরস (বাতব্যাধিতে ) ৫১৭ | বরাঁজবস্্ার চিকিৎস। ৯ 

যোগরাজ গুগগুলু (আমবাতে ) ৫৪৬ 

যোগরাজ-গুগৃগুলু ( বৃহৎ) এ 

যোগীশ্বররসা ( গ্রমেহে) 

যষ্টিমধবাগ্য তৈল ( ক্ষুদ্ররোগে ) 
যবক্ষারাদি গুটা (মুখরোগে ) 

ষষ্টযাগ্ঘপ্বত (শিরোরোগে ) 

বর 

বাঞ্রিচর্ধ্যা 

রাত্রিজর-চিকিৎস! 

রোগপরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা 

রোগপরীক্ষার উপায় 

রোগবিজ্ঞান 

রক্তাতিসার 

বক্তাতিসার-চিকিংস। 

রক্তপিগুরোগ 
রক্তপিত্তরোগ-নিদাঁন 

বক্তপিত্তরোগের পূর্বলক্ষণ 

রক্তপিতরোগের চিকিৎস 

রক্তপিত্তরোগে পথ্যা পথ্য 

রক্তপিততরোগে নিষিদ্ধ কর্ন 

০ পপ পিপাসা পাপী শিস পি পপ পপ 4 

৫৪৭ 

৫৮২ 

৬৫৭ 

৬৬৩ 

বাজযঙ্মারোগে পথ্যাপথ্য 

বরাজবক্ষায় “নষিদ্ধ কর্ম 

রক্তগুল্সের নিদান ও লক্ষণ ॥ 

রক্তগুল্সচি কিৎস! 

রোমাস্তী (হামরোগ ) 
রৌপ্যতন্ম 

রসাঞজন-শোধন 

রত্বশোধন *৯ত] 

রসসিন্দুর-প্রস্ততবিধি 

রুচিকর বগ (হ্ৃগ্ঠবর্গ) **" 

রক্তরোধক (শোণিতস্থাপন বর্গ ) 

রসায়ন-বিধি ৭$. 
রসারনকারক ওষধ 

রপায়নকারক পথ্যাদি 

রোগিচধ্যার অর্থ 

রোগীর শুশ্রষা ( এদেশে 2) 

রোগীর শুশ্রষাই চিকিৎস' 1র অহ 

রোগীর শুশ্রযায় অপব্য* হার 

রোগীর পরিচারক 

রোগীর পরিচারকের . কর্তব্য 

ফি 

গর 



তর 
হিরিরিরটরিরাতিত বির টার রাজা শসা পাস জাপা ও পা 

ূ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র । ১৪৯৭ 
হিজর রা 

বিষয়। পৃষ্ঠা। | বিষয়। পুষ্ঠা । 

রোগীর নোটবুক বা রোজনাম্চা ১৩০৩ | রোগীর গৃহ ১৩২২ 

রোগীর ওষধ ও ব্যবস্থাপত্র রক্ষা ১৩০৩ | রোগীর গুহে বাযুপঞ্চালন ১৩২৩ 

রোগীর প্রতি কর্তব্য ১৩০৫ | রোগীর গৃহনির্ববাচন ১৩২৩ 

রোগীর গৃহ-পরিষ্কার ১৩০৬ | রোগীর গৃহের ছ্ন্ব-নিবারণ ১৩২৩ 

রোগীর প্রাতঃকৃত্য ১৩০৬ ূ রোগীর গৃহে আলোক-ব্যবস্থাঁ ১৩২৩ 

| রোগীর মলত্যা গ-ব্যবস্থা ১৩৭ ; রোগীর গুহে জনতানিরৌধ ১৩২৪ 

| রোগীর অবস্থা-পধ্যবেক্ষণ ১৩০৮ [ রোগীর শব্যারচন। ১৩২৫ 

রোগীর মুখজা৭ ১৩০৮ ; রোগীর পথ্য-প্রয্কোগ ১৩২৬ 

রোগীর বেদন। ১৩০৮ ূ রোগের আযুর্ষ্বেধী্ নাম ১৩৯৫ 

| পোগীর কম্প ১৩০৮ | রোগের ডাক্তারী নাম ১৩৯৫ 
রোগীর ত্বকের অবস্থা ১৩০৯ ৃ শাস্ত্রীয় উষধ। 

রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ১৩০৯ ৰ রান্নাদি ( বাঁতজরে ) ৩২৭ 

| ধোগীর দৈহিক উত্তাপ ***. ১৩৭৯ | রত্রগিরি রস ( নবজরে ) ৪৪১ 

রোগীর কানি ১৩১০ ৰ রসরাজেন্দ্র ( সনিপাতে ).., ৩৫১ 

রোগীর ক্ষুধা ১৩১০ | রোহিতকাদ্য চর্ণ (প্রীহারোগে ) ৩৭৮ 
রোগীর ব্মনাদি ১৩১১ ; রোহিতক লৌহ প্র. ৩৮১ 
রোগীর "অন্ধ ও মল ১৩১১ : বসরাজ ৈ ৩৮৩ 

রোগীর নিদ্রা ১৩১৩ ৃ রোহিতকদ্বত এ ৩৮৫ 

রোগীর মূত্র/ণয়ের কাঁধ্য ১৩১৩ | রোহিতক (মহ!) এ ৩০৬ 

রোগীর প্রলাপ অবস্থায় কর্তব্য ১৩১৩ | রোহিতকারিষ্ট এ ৩৮৬ 

রোগীর উববপত্র ১৩১৪ ৰ রসাগ্জনাদি চূর্ণ । গ্রহণীরোগে ) ৪০৩ 
রোগর ওষধ প্রয়োগ-ব্যবস্থা ১৩১৪ | রান্নাদি চূর্ণ এ ৪০৩ | 

রোগীকে ওধধ মালিশপদ্ধতি ১৩১৬ | বাজবল্লভ বল গী ৪১৮ | 
রোগীর সেক দিবার পদ্ধতি ১৩১৭ | রসপ্প্পটা ্. ৪২৭ 

রোগীকে পুলটাশ দিবার উপান্ন ১৩১৯ র রসগুড়িকা ( অশে) ৪৩৫ & 

রোগীর শব্যাক্ষত ১৩২৯ ূ রসরাক্ষল (অগ্নিধান্দ্যে ) ৪৫২ | 

রোগীর শয্যাক্ষত-চিকিৎসা ১৩২১! রসামূত (রক্তপিত্তে ) ৭৬৭ | 

টা, সস পপ পপ শি পপ পপ 



1 
ঢ 

উ টির 8582 সপ পি জজ ৯৮ তে পাশ ০্প সি ক শা তা শি শপ পা আস্ত কপ শা পাশ শি সকল তত ০ 

রত 

সম 

মক 

ৰ টি কবিরাজি-শিক্ষা। | ৰ 

| বিষয় ॥ ষ্ঠ | ব্য | | 

৷ কপিতান্থক রস (রক্তুপিত্তে) 9৬৮ ! রসোনাগ্ ঘ্বতা (গুলে) 
' বক্জশিত্তান্তক লৌহ এ ৪৬৯ | রতিবলভ মোদক (শুক্রতারুল্যে 

বজস্তাদি লৌহ (রাঁজধন্ায় ) 3৭৫ রসোনতৈল ( উদ্ররোঁগে ) 

| র৮.+ টাক্চ রস ৪৭৭ ূ বরমাভ্র মর (শোথে) 

| বলশ-গুড়িকা রী ৪৭৮ ূ রদরাজেন্দ্র (কোধরদ্বিতে 

 প্রসেক্র- গুকা (বৃহৎ) ও ৪৭৮ ! রসশেখর (উপলংশে ) 
| রদ্রগর্ভপোটলী রস রী 5৭৯ র রসমাণিকা (কুঙ্গে) 

1 রদঙ্ুড়িক! ( কাসরোগে ) ৪৮৫ | রসা দিগুটী (শীতপিত্তে ) 

ূ রসেক্র-গুড়িক। রী ৪৮৫ র রসেন্ত্রবটা (মুখরোগে ) 

(হস গুড়িক1 ( বুহৎ) এ ৪৮৫ ৰ রসচন্ছ্রিকা বটা (শিবোরোগে : 
| রসালা, ( অবে।চকে ) ৫০১ | কুদ্রতৈল পর 
| লেজ ৃ ( বমনে) ৫০৩. ূ বদ্রপ্রভ। বটিকা (স্ত্ীবোগে ) 

রাঙ্গাদি পাচন (বাতব্যাধিতে ) ৫১৪ | রসশার্দল. (স্থতিকাঁ়) 
 ান্বাদি (কব) তই. ৫৯৪ | রদশার্দিল (হা) (স্থতিকারোগে 
এপোনপিও (স্ব) তরী ৫১৪ | রামেশ্বর রস (বালবোগে ) 
না 'বসগাছ রস এ ৫১৭ | 

শি সান্রুওগৃগ্তল (বাতরক্তে ) ৫৩৬ ূ ০ 

| রুদ্রতৈল রী ৫95 লৌহুতন্মবিধি 

| বালক ( আমবাতে ) ৫৪9 ; লাঙ্গলীবিষ-শোধন 

 বাস্গাম ক ৫৪৪ | লোগাদি গণ 
| পানা *,মূল এ 8৫৪8 লাক্ষাদি গণ 

ৃ রসৌন দি কষায় রর ৫৪8 | লক্ষ 

[ বাকা কলায় (মহা) 'এ ৫৪৫ | লাহোর 

ণ রঙ্গৌন পও্ড টা ৫৪৮ লোনাওলী 

. কঙগোনপিগ্ড মহা) এ ?৪৯ ] শাল্দ্রীয় ধধ। 

1 স্সমগর (শূলরোগে ) ৫৫৬ লোখাদি ( পিত্ৃজ্বরে ) 

ৃ রুসার়নামৃত লোত ( গুলে) £৬৭ | লৌাসব ( জীর্ণজরে ) 



৮ তৈল (মহা) 
! লৌহ্-মৃত্যুগ্য়'রস ! পরীহাদি ) 

"লাকনাথ রস (বৃহৎ) 

| । বংঙগা্র যোগ ( পক1তিদারে ) 

নৃতঙ্দ্রাবক ( পন্গীতিস্ 

ূ লবঙ্গাদি চুর্ণ (সল্প) ( গ্রহণ 

| লবঙ্গাদি চূর্ণ (বৃহ২) 

লবঞ্গাদি ছা (তস্্রান্তরোক্ত [2/ 19 ঢু 

€2/ 

লবণোত্বমাছ চ৭ 

লবঙ্গা ফ্রী ( বৃহৎ) 

টা (!হক্কািতে) 

লশুনাছ্য ৃত (উন্মাদরোগে ) 

লঘানন্দ রস ( বাঁহব]াধি) 

লক্ষীবিলাদ তৈল এ 

লাঙ্গলাষ্ তৈল (বাতরক্কে ) 

বণানুক্রমক সুচীপত্র | 

৫৬৩৭ 

৫৫৯ 

৫৬৫ 

ঠ নি গদি পক 

১০ 

সস 

২৪৯৯ | 

1 বিষয় । পৃষ্ঠা । . 

লক্মীবিলাম (মহা) (শুক্রতারূল্য) , ৫৯৬ 

লৌহ্রসায়ন (মেদোরোগে ) 7,৬৮৬. 

' লীলাবিলান রদ ( অগ্নপিস্তে ] ৩৯ 

লাক্ষান্ভ'?তল ( চখবোগে ) ৬৬২ 

লশুনাছ্য তৈল ( কর্নরোগে ৬৬৬ 

পক্ীবিলান (নাসারোতে। ৬৬৭ 

লগ্ষধীবিলাস (মহা) (শিবোরে গে) জনও 

লক্ষণ/লৌহ (জ্ারোও ১০৯ ৃ 

লক্ষণী পিষ্ট (জীরোতে 0) গস | 

লবঙ্গাদি চরণ. € গর্ভিণীত গে) ৬৮ 

( লবঙ্গ-চতুঃসম (বাঁলরো 1) ৬১৪, 

| লাক্ষাদি তৈল বর ৬৯৮. 

শীল্দ্ীয় গধধ | 

বরুণ-ত্বৃত (অশ্মরীতে ) ৫ 

বরুণাগ্য তৈল এ ৫০০ 

বরুণাগ্ত লৌহ (মুত্রৰ ৫৭৫ 

বরুণাদি ঘৃত (বিদ্র/-? ৬২ 

 বলাগভ দ্বৃতা. (রাজ। পা) ১৮১ 

বলাগ্য ঘুত ( হৃদরোগে % ৩ 

| বল্পভক বত .(হদ্রে'গে)। ৫৪৩ 

বর্ব,লাঁদি অক্ষ ('শকাতিবাছে ) ৯১ 

বরবব,লাদিযোগ (কফাতিসাবে' ৩৯৪ 

বসস্তকুস্থনা কর ( প্রমেছে ) 8৮৩ 

বসন্ততিলক বুূস ( কালরোগে ) ১, 

বসম্তম'লতী রস ্ ভীর্ণজবরে ) .৬৬৮ 

জিতল: (কশআরত) 281 



ওপার টি ওটাও রে এরা (টি হার খা খাপ গা“ এ এ সস সা রি সস পপ তন 5) 

১৫০৬ কবিরাজি-শিক্ষা । 

বিষয়। পৃষ্ঠা | বিষয়। .. পৃষ্ঠ 
বহিরস (উদররোগে ) ৬০৯ | বাতারি রস (বাতব্যাঁধি) ৫২. 

বড়বাগ্সি লৌহ (মেদোরোগে ) ৬০৬ | বাতনাখন রস ত্র ৫২৭ 

বড়বাগ্রি রস ী ৬০৬ | বাতকুলাস্তক (অপম্মারে) ৫১, 

বড়বানল রস €(অগ্রিমান্দ্যে ) ৮৪৫ | ব্যাত্রী-স্বত (স্বরভঙ্ষে ) *-. ৫০৫ 

বড়বানল রদ (শ্বল্প ) (সন্পিপাতে ৩৫৩ | বাসাচন্দনাঁদি তৈল (কাঁসরোগে ) ৪৯. 

বড়বানল রস (বুহুৎ) এ ৩৫৩ | বাসাংলেহ প্র ৪৮৫ 

বড়বানল রস ( সন্গিপাতে ) ৩৫৩ | ব্যান্রীহরীতকী (কাসরোগে) ৪৮. 

বড়বানল চূর্ণ ( অগ্নিমান্থ্যে) ' ৪৪১ | বাসাখওড (রক্তপিত্তে) ৪৬৭ 

বড়বামুখ রস (গ্রহণীরোগে ) ৪২১ | বাসাকুম্মাণ্ড খণ্ড 3 ৪৬৭ 

বাতশ্লেম্মহর-অগ্াদশাঙগ (সন্নিগাতে) ৩৪৪ | বাসাঘ্বৃত ত্র ৪৭, 

বাসাদি এ ৩৫৯ 

বাতপিত্তাস্তক রস ও ৬৬3 

বাসাছয ঘৃত এ ৩৭৫ 

বান্থকিভূষন রস পর ৩৭৯ 

বার্তা কু-গুড়িক1 ( গ্রশ্থণীরোগে ) ৪০৪ 

বাছুশাল গুড় (শ্রী) (অর্শে) ৪৩০ 

বাতাবি (কোধষবৃদ্ধিরোগে ) ৬১৯ 

বাসার তৈল (কুষ্ঠ ও শ্বিত্ররোগে) ৬৪২ 

বাসা (বৃহৎ) (নেত্ররোগে ) ৬৭১ 

| ব্যাপ্রতৈল (নাসারোগে) ৬৬৭ 
৷ ধাতারি গুগগুলু (ইআমবাতে ) ৫৪৮ 

০পপপাস্ীপ্পাশ পপ শাশিিসসপস স্পা পাত পপ শা নত মি ০ ০ স্পা পপ পপ পপ পপ উপ -্পউপ্পপপাপ 

বাঁতগজেন্জ্সিংহ শ্রী ৫৫০ 
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ই বাতরক্তান্তক রস ত্র ৫৩৭ 
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| বিষমজরাস্তক লৌহ ( বিষমজ্বরে ) ৩৬ 
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বৃহৎ হুতাশন'রম এ 
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হত ক? 1 ( কাসরোৌগে) ৪৮৫ | বুহৎ মেগীমোদক হা 

বৃ 75 ( শুলরোগে ) ৫৫৬ ; বুহৎ চুক্র 

বৃহৎ শা ( কাসরোগে ) ৪৮০ ূ বৃহৎ মুপক্ল্ল টা ৰঁ 

বশত কষ্টক “785 রী ৪৯২ | বুতৎ গ্রঙ্নণীকবাট এ টি 

শুই উন? ও তৈল রী ৪৯৩ | বুশ্ুৎ শুরণ-মৌদক ( অর্শোবৌ 

বৃহ সন্লিপাতজরে ) ৩৪৫ ] বৃহৎ কাশীশাগ্ঘ তৈল এ ! 
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গুহ সর্ধ পে), [পে ॥ গঞ্চগব্য দুধ ( অপন্মাব) 
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বৃহৎ জব 1 এ ৪৪ বৃহৎ বাতচিস্তাঁমপি ী 
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রুকু কব 1.৭ চল ৩৭৪ ! বৃহ্গ মরিচাগ্ তৈল), তরী: 
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